
 
 

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 oito, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
vinte 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, 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.----------------------------------- 
 

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

 
Constatou-se a falta do senhor vereador Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado, falta que lhe 
foi relevada por ter sido considerada justificada, nos termos da alínea c) do artigo 39º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

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

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

 

1.1. – Proposta de aprovação da ata número 7/2022;--------------------------------- 

 
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 7/2022, relativa à reunião de câmara 
realizada no dia seis de abril de dois mil e vinte e dois, que foi previamente enviada a todos os 
eleitos e aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 238)---------------------------------------------------- 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, começou por informar, relativamente às visitas 
solicitadas às obras da piscina municipal e mercado municipal e depois de articulado com o 
Serviço de Empreitadas, que existe disponibilidade para efetuar as mesmas nos dias 05 ou 06 
de maio da parte da manhã ou da parte da tarde, deixando à consideração dos senhores 
vereadores a escolha da data que lhes seja mais conveniente.-------------------------------------------- 
 
O vereador Rui Eugénio voltou a solicitar os dados sobre a evolução da dívida da EMAS – 
Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, E.M. à empresa AgdA – Águas Públicas do 
Alentejo bem como o mapa de disponibilidades pagas durante o ano 2021.---------------------------
Em seguida perguntou em que pé está o concurso para o recrutamento de Assistentes 
Operacionais na área de Coveiro, que foi encerrado em junho de 2021, uma vez que têm 
estado a acompanhar a situação dos trabalhadores que exercem estas funções e que cada vez 
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está mais insustentável. Outra questão relacionada com esta é o Dumper que está avariado há 
imenso tempo e que é um equipamento fundamental para que os funcionários, já em número 
insuficiente, possam desempenhar as suas funções adequadamente, disse.--------------------------- 
 
O vereador Nuno Palma Ferro colocou os seguintes assuntos:---------------------------------------------
Relativamente a uma matéria que foi abordada levemente na última reunião, manifestou, em 
nome da Coligação Consigo Beja Consegue, o seu desagrado por se ir realizar mais uma 
Ovibeja e ainda não ser desta vez que se concilia o dia de porta aberta à população com 
intervenção da Câmara Municipal. Bem sabe que não houve acordo mas não deixa de ser de 
lamentar porque as entradas são caras, as pessoas estão em dificuldade neste tempo que se 
atravessa, uma família de quatro pessoas assim que passa o portão já pagou 40,00 €, e 
portanto, tendo em conta as comemorações do 25 de Abril em simultâneo, que na sua opinião 
deveria ser celebrado na OviBeja, uma vez que esta também é uma conquista de Abril, seria de 
todo pertinente associar ambos os festejos e não dispersá-los enfraquecendo aquele que é o 
produto que mais valoriza o Concelho, nomeadamente a OviBeja. É um erro do ponto de vista 
estratégico pelo que formalmente não quis deixar de manifestar o desagrado da Coligação 
Consigo Beja Consegue esperando sinceramente que seja o último ano em que a população de 
Beja não tenha um dia em que possa visitar o certame de porta aberta.--------------------------------
Em seguida e relativamente à recolha do lixo no Centro Histórico, tanto quanto lhe chegou ao 
conhecimento, há uma taxa que é paga à EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de 
Beja, E.M. e que depois reverte para a Câmara Municipal, que ainda não foi mexida e para 
além disso, teve oportunidade de dar uma volta ao centro histórico no final da tarde e aquilo 
que encontrou foi um centro histórico perfeitamente sujo. As pessoas que cumprem sentem 
que não existe nenhum controlo nem nenhuma discriminação positiva relativamente a quem 
não cumpre e portanto é um problema que tem de ser resolvido porque incomoda muito a 
vivência de quem habita nesta zona numa altura em que se pretende atrair para lá pessoas e 
não o contrário, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente ao concurso para Assistentes 
Operacionais na área de Coveiro referiu que o mesmo já deveria estar concluído mas esta 
demora prende-se sobretudo com a alteração da legislação efetuada o ano passado na altura 
de lançamento do mesmo, ou seja, em anteriores concursos era necessário apenas o 9º ano de 
escolaridade para uma determinada faixa etária mais jovem, neste caso, podendo questionar-
se se é justo ou injusto, é exigido o 12º ano o que leva à exclusão de alguns candidatos. A 
Câmara Municipal de Beja pediu um conjunto de esclarecimentos sobre esta matéria e o 
concurso está a ser extraordinariamente demorado por esse facto apesar de todos os esforços 
para que o processo acelere. As pessoas que exercem estas funções estão claramente 
sobrecarregadas, o diagnóstico está feito há mais de um ano, daí a abertura do concurso e, 
embora tenham tido sempre os seus direitos salvaguardados, nomeadamente pagamentos em 
duplicado, isto não é solução, não resolve o assunto nem minimiza as responsabilidades do 
executivo como é evidente, portanto, o objetivo é diminuir estes pagamentos e ter, no 
mínimo, quatro pessoas no quadro a desempenhar estas funções. Acrescentou também que 
esta foi uma situação anormal porque o Município viu-se num curto espaço de tempo 
amputado de quatro coveiros para dois devido ao falecimento de um funcionário e a uma 
pena de prisão de outro.---------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão da OviBeja, referiu ao vereador Nuno Palma Ferro que a Câmara 
Municipal também lamenta como a ACOS eventualmente também lamentará não se ter 
chegado a acordo para abrir as portas à população de forma gratuita no dia 24 de abril mas o 
executivo sempre tratou este processo de boa-fé e a prova é que em 2019 essa abertura de 
portas aconteceu. As condições eram diferentes, desde logo foi o dia de abertura que por 
regra é o que tem menos visitantes, este ano é o penúltimo dia em que atuará uma artista 
muito consagrada que tem um cachet elevadíssimo e aquilo que foi pedido pela organização à 
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Câmara Municipal foi um valor que se entendeu não ser comportável. Mais, a Câmara 
Municipal fez este ano um investimento grande no Pavilhão dos Sabores, na ordem dos 
90.000,00 €, comprou bilhetes para todos os funcionários do Município de Beja, aluga o seu 
espaço na OviBeja, paga parte do almoço do comboio do Cante às pessoas que vêm de fora e 
garante, de forma gratuita, toda a limpeza e recolha de resíduos sólidos no espaço. De 
qualquer forma a Câmara Municipal tentou os seus melhores esforços mas o valor solicitado, 
embora possa entender justo para aquele que é custo do espetáculo dessa noite, não era 
comportável e portanto assumem as suas responsabilidades.---------------------------------------------
Uma última nota e sendo a OviBeja uma feira de abril há uma coisa em que o executivo e a 
direção da feira divergem e que já teve oportunidade de expor que é o evento realizar-se no 
25 de Abril, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Rui Marreiros, relativamente aos pedidos efetuados pelo vereador Rui Eugénio, 
informou que os dados constantes no Relatório e Contas da EMAS – Empresa Municipal de 
Água e Saneamento de Beja, E.M., que será votado mais à frente, eventualmente poderão 
satisfazer os mesmos, aliás, este compasso de espera teve muito a ver com esta questão do 
momento de fecho de contas, contudo, não sendo a informação satisfatória pode a mesma ser 
posteriormente detalhada.------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Dumper informou que houve uma primeira tentativa de reparação mas 
chegou-se definitivamente à conclusão que o investimento não se justificava pelo que o 
processo de aquisição, provavelmente em segunda mão, já está em andamento uma vez que 
os fabricantes não têm equipamentos disponíveis ou os que têm não corresponde às 
características pretendidas.-----------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão do vereador Nuno Palma Ferro referiu que a mesma tem a ver com o 
PAYT que continua a funcionar como sistema piloto e que no futuro fará, pelo menos zona 
abrangida, com que a faturação dos resíduos deixe de ser feita em função do consumo de água 
e passe a ser feita em função dos sacos que as pessoas compram e que agora recebem 
gratuitamente, ou seja, não há pagamento em duplicado e assim que houver alteração da 
forma de pagamento é comunicado às pessoas que passarão a pagar à cabeça quando 
comprarem os sacos sendo essa receita dos resíduos retirada da componente da fatura da 
água que é entregue na íntegra ao Município. Os resultados do Sistema PAYT têm sido positivos 
e passando já para a segunda questão colocada o desafio principal é a mudança de 
comportamentos. Genericamente tem corrido bem mas efetivamente há problemas pontuais 
que precisam ser afinados nalgumas zonas do centro histórico que estão identificadas, com 
acumulação grande de resíduos até que passe a equipa do “porta a porta” e que dá um pouco 
de mau aspeto mas que tem a ver sobretudo com ocupações elevadas de edifícios por 
comunidades que não estão ainda inseridas na norma habitual da recolha “porta a porta”. 
Assim, há que sensibilizar mais as pessoas porque metade do sucesso deste sistema também 
depende do seu empenho que tem sido positivo e, do ponto de vista operacional, há que 
melhorar na recolha e eventualmente nas horas mas são questões que estão a ser trabalhadas, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Maria de Fátima Estanque apresentou a seguinte Moção – Comemorar Abril, 
afirmar e valorizar o poder local democrático:----------------------------------------------------------------
“Com o 25 de Abril revolveu-se a vida no País e, por isso mesmo, não há faceta ou pormenor 
que o resumam – a revolução foi, no seu desabrochar imediato, uma explosão de liberdade, é 
certo, mas que não perduraria se, de imediato nuns casos, noutros a breve trecho, não 
imprimisse em todos os demais aspetos da vida a marca que lhe garantiu e garante 
sustentação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Às operações programadas e depois executadas, na madrugada, pelos Capitães de Abril e que 
desarmaram o regime opressor, associou-se a manhã de ruas e praças de gente, pessoas que 
ali e então se sentiram verdadeiramente cidadãos, com o poder efetivo de mudar o rumo do 
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seu País. E, gritando, exprimiram livremente o que pensavam.--------------------------------------------
Liberdade de pensamento e de expressão sim, mas também liberdade de organização e de 
luta. Luta por mais pão, luta por saúde, educação e justiça para todos. Com avanços e recuos, 
melhores ou piores resultados, mas sempre em confronto com as ideias e as práticas do 
passado e quase sempre em rutura total com elas.-----------------------------------------------------------
Assim, comemorar Abril exige afirmar o que a Revolução representa e expressa enquanto 
processo libertador com profundas transformações na sociedade portuguesa e um dos mais 
altos momentos da vida e da história do povo português e de Portugal.--------------------------------
Comemorações em que é imperativo não deixar submergir o que ela foi e representou na 
avalanche interpretativa dos que lhe negam a sua natureza, alcance e características ímpares. 
Celebrar Abril é evidenciar o que foi o fascismo e combater o seu branqueamento, é destacar a 
luta antifascista, pela liberdade e a democracia. Celebrar Abril é assinalar o seu sentido 
transformador e revolucionário, não rasurar a memória coletiva que o envolve, afirmar o 
caminho que o tornou possível, rejeitar as perversões e falsificações históricas, denunciar os 
que o invocam para o amputar do seu sentido mais profundo, sublinhar o que constitui hoje de 
valores e referências para um Portugal desenvolvido e soberano que décadas de política de 
direita têm contrariado.----------------------------------------------------------------------------------------------
Por mais que reescrevam, Abril foi uma revolução, não uma “evolução” ou “transição” entre 
regimes, um momento e um processo de rutura com o regime fascista, o derrube do fascismo 
e do que o suportava.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Abril foi possível porque é fruto de uma longa resistência antifascista, de uma abnegada 
dedicação à luta pela democracia e liberdade de comunistas e de outros democratas, de uma 
intensa luta de massas da classe operária, da juventude, do povo.---------------------------------------
Comemorar Abril, é assinalar e afirmar o Poder Local democrático como uma das suas 
conquistas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abril foi e é um processo libertador desde logo ao desmantelar e substituir os centros de poder 
em que a força e a ação do passado fascista assentavam.---------------------------------------------------
Foi pela ação revolucionária e transformadora das populações que o aparelho fascista de 
administração local foi substituído por órgãos de poder provisórios, legitimados pelas 
populações, e, consequentemente, se desenhou um poder autónomo novo que veio a merecer 
consagração na Constituição da República.---------------------------------------------------------------------
Comemorar Abril é defender e valorizar o poder local hoje ameaçado, pelo subfinanciamento, 
pela sua descaracterização por via da transferência de encargos, pela ingerência tutelar, pela 
instrumentalização que o reconduz, em parte, a mero executor técnico das opções de 
terceiros.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comemorar Abril é exigir que se cumpra a Constituição e o que ela consagra e determina 
quanto à criação de regiões administrativas completando assim o edifício do poder local com o 
nível regional a par dos municípios e freguesias que está por cumprir.----------------------------------
Comemorar Abril é devolver ao povo as freguesias liquidadas contra a sua vontade, repondo a 
proximidade, participação e representatividade que elas materializam.--------------------------------
O Poder Local Democrático continua vivo e com energia bastante para resistir e se regenerar 
se essa for a vontade dos que, nos seus órgãos, se dedicam à causa pública e se souberem 
juntar-lhe as mil vontades dos cidadãos que representam.-------------------------------------------------
A Camara Municipal de Beja, reunida a 20 de abril, delibera:----------------------------------------------
1. Saudar o 48º aniversário do 25 de Abril e o inestimável património de transformações 
económicas, sociais, culturais e políticas que o materializam;----------------------------------------------
2. Reafirmar o espírito de serviço público que, há 48 anos, animou aqueles que tomaram nas 
suas mãos a condução das políticas locais a benefício das populações e cuja ação deixou marca 
indelével no Poder Local;---------------------------------------------------------------------------------------------
3. Defender o Poder Local Democrático, a sua autonomia e capacidade de realização, 
reafirmando Abril em cada dia de trabalho e de luta;-------------------------------------------------------
4. Exigir a criação das regiões administrativas sem mais delongas e processos dilatórios;----------
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5. Dar concretização ao processo de reposição das freguesias liquidadas.------------------------------
Esta moção, a ser aprovada, deverá ser enviada à Assembleia Municipal de Beja.”, disse.--------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio fez a seguinte Declaração de Voto:----------------
“Considerando que a criação das regiões administrativas irão seguir o seu processo até porque 
existe a expetativa de poder haver um Referendo sobre esta matéria nesta legislatura;-----------
Considerando, relativamente às freguesias liquidadas, que algumas fazem sentido em termos 
de reposição mas que no espaço urbano as Uniões de Freguesias se justificam;----------------------
Considerando que o 25 de Abril é de facto um inestimável património de transformações 
económicas, sociais, culturais e políticas que o materializam;----------------------------------------------
Considerando que é sempre subjetivo quando na Moção, se refere “…política de direita que 
têm contrariado um Portugal desenvolvido e soberano…” uma vez que Portugal tem uma 
Escola Pública, tem uma Segurança Social Pública, tem um Serviço Nacional de Saúde 
tendencialmente gratuito e universal e portanto se fizeram grandes progressos depois do 25 
de Abril para a população portuguesa do ponto de vista genérico, para além de nunca saber 
em que lado a Coligação Democrática Unitária encaixa o Partido Socialista, se à esquerda ou à 
direita;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que o Partido Socialista tem dado um contributo importante para o país durante 
estes 48 anos ao serviço da população para um Portugal substancialmente melhor em termos 
de liberdades, direitos e garantias dos cidadãos;--------------------------------------------------------------
Considerando os eleitos do PS na Câmara Municipal que esta Moção é demasiado cruel 
nalguns aspetos para todo um caminho que se tem feito que nunca estará completo e que 
merece ser corrigido e melhorado mas que não é tão negro quanto tudo isso;-----------------------
Considerando que o ponto 1 se contradiz com o que é referido anteriormente na Moção, o 
executivo em permanência irá votar contra a mesma.”, disse.--------------------------------------------- 
 
O vereador Nuno Palma Ferro fez a seguinte Declaração de Voto:---------------------------------------
“Considerando que esta é uma Moção essencialmente politica e que no seu entender, 
enquanto vereadores, devem promover a cidade e o concelho;-------------------------------------------
Considerando que pertence a uma Coligação de centro-direita e o que é dito na Moção, 
nomeadamente “…um Portugal desenvolvido e soberano que décadas de política de direita 
têm contrariado…” é um insulto a pessoas que pensam diferente da esquerda porque a 
democracia é feita de esquerda, de centro e de direita cabendo todos os partidos que aqui se 
encontram neste sistema, nunca poderá estar minimamente de acordo com esta afirmação, 
apesar de concordar em absoluto com as conclusões desta Moção, pelo que, considerando 
igualmente que os valores de Abril concedem precisamente a capacidade e liberdade de se 
pensar diferente e que a democracia não está só à esquerda nem ao centro-esquerda, irá votar 
contra esta Moção, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação foi a Moção rejeitada com quatro votos contra dos eleitos do Partido 
Socialista e da Coligação Consigo Beja Consegue e dois votos a favor dos eleitos da Coligação 
Democrática Unitária.(Deliberação nº 239)----------------------------------------------------------------------- 
 
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:------------------------------------------------------------- 
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2.1. – Proposta de aprovação do Relatório de Gestão e Prestação de 
Contas do Município de Beja relativo ao ano 2021;--------------------------------------- 

 
O relatório de gestão anual do Município de Beja, que constitui documento anexo número um 
e faz parte integrante da presente ata, sintetiza e sistematiza a informação decorrente da 
Atividade Municipal, durante o ano de 2021.-------------------------------------------------------------------
Do seu conteúdo, destacam-se aspetos específicos relativos à execução orçamental, no que 
concerne às receitas e despesas ao longo do ano económico de 2021, assim como da execução 
das Grandes Opções do Plano.--------------------------------------------------------------------------------------
O objetivo foi o de explicitar, com clareza, a informação mais relevante apresentada em 
quadros, indicadores e gráficos.------------------------------------------------------------------------------------
O relatório apresenta o desempenho do Município ao nível orçamental, económico e 
financeiro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para uma melhor apreciação, são apresentadas determinadas variáveis, as consideradas mais 
significativas, da gestão municipal, cujos valores são comparados em alguns casos, com a 
execução em período homólogo do ano anterior.-------------------------------------------------------------
À semelhança do ano 2020, a atividade desenvolvida no decurso do ano de 2021, foi reflexo de 
todas as dificuldades causadas pela Pandemia COVID-19, que direta ou indiretamente, 
interferiram na produtividade e no desempenho.-------------------------------------------------------------
Execução Orçamental:------------------------------------------------------------------------------------------------
No decurso do ano de 2021, o orçamento municipal obteve as seguintes taxas de execução:---- 
 

 

 
 
 

Em 2021, o total de receitas aumentou 7.377.907,47, referente ao período homólogo.------------
O total das despesas também aumentou relativamente ao período homólogo, no valor de 
5.405.245,41 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao período homólogo, verifica-se um aumento do saldo orçamental de 
1.972.662,06 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Execução da receita:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
As receitas arrecadadas no ano de 2021, totalizaram 35.503.296,48 €, sendo 28.345.156,27 € 
de receitas correntes, 5.556.055,18 € de receitas de capital e 1.602.085,03 € de outras 
receitas. A taxa de execução da receita foi de 87,57%.-------------------------------------------------------
Execução da Despesa:------------------------------------------------------------------------------------------------
O montante global da despesa executada foi de 31 928 549,39€, correspondentes a um grau 
de execução orçamental de 78,76%.------------------------------------------------------------------------------
A despesa efetuada, apresentou a seguinte estrutura:-------------------------------------------------------
Execução para as despesas Correntes: 23.266.271,85 €, que representa 84,28% do 
orçamentado;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Execução para as despesas de Capital: 8.662.277,54 €, que representa 66,97% do 
orçamentado;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Em 2021, a despesa sofreu um acréscimo de 5.405.245,41 €, relativamente ao período 
homólogo, o que representa uma variação de 20,38%, dos quais 3.668.856,26 € referem-se a 
aumento de despesas correntes e 1.736.389,15 € referem-se a um acréscimo de despesas de 
capital.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resumo dos compromissos, faturação e pagamentos, comparado com o período homólogo:-- 
 

 
 

Execução das GOP’s – Grandes Opções do Plano:------------------------------------------------------------- 
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Fundos Disponíveis:---------------------------------------------------------------------------------------------------
janeiro ……………………………………………………………………………………………………………. 12.308.207,14 € 
fevereiro …………………………………………………………………………………………………………… 4.097.356,02 € 
março ……………………………………………………………………………………………………………….. 2.492.021,51 € 
abril ………………………………………………………………………………………………………………….. 1.159.432,35 € 
maio ……………………………………………………………………………………………………………………. 766.564,08 € 
junho ………………………………………………………………………………………………………………… 1.271.550,83 € 
julho ……………………………………………………………………………………………………………………. 468.990,56 € 
agosto ………………………………………………………………………………………………………………. 1.278.884,16 € 
setembro …………………………………………………………………………………………………………….. 731.219,78 € 
outubro ……………………………………………………………………………………………………………….. 651.421,83 € 
novembro ……………………………………………………………………………………………………………. 583.848,02 € 
dezembro ……………………………………………………………………………………………………………. 896.441,92 € 
Demonstração de Resultados por Natureza em 31-12-2021:----------------------------------------------
A demonstração de resultados deve incluir todos os itens de rendimentos e gastos 
reconhecidos no período de relato, contribuindo assim para o apuramento do resultado do 
período.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

Resultado Líquido do Exercício:------------------------------------------------------------------------------------
Propõe-se que o Resultado Líquido do Exercício positivo, no montante de 646.106,26 € tenha a 
seguinte aplicação:----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – Que sejam constituídas reservas legais no montante de 32.305,31 €, correspondente a 5% 
do resultado líquido;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2 – O restante valor de 613.800,95 € seja transferido para a conta de Resultados Transitados.--
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção da Coligação Democrática Unitária, aprovar 
a presente proposta e submetê-la à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 240)----------------------- 
 

2.2. – Proposta de aprovação do Termo de Balanço Anual 2021;----------------- 

 
Aos trinta e um dias do mês de Dezembro, do ano de dois mil e vinte e um, no Município de 
Beja, procedeu Augusta Santos ao balanço dos valores desta entidade, verificando-se as 
seguintes existências:-------------------------------------------------------------------------------------------------
Caixa ……………………………………………………………………………………………………………………….. 6.376,00 € 
Cofre ……………………………………………………………………………………………………………………….. 5.676,00 € 
Em Dinheiro …………………………………………………………………………………………………………….. 5.555,07 € 
Em Cheques e Vales Postais ……………………………………………………………………………………….. 120,93 € 
Fundo de Maneio ……………………………………………………………………………………………………….. 700,00 € 
Instituições de Crédito (saldo de tesouraria) ……………………………………………………… 4.095.168,79 € 
Documentos de Receita …………………………………………………………………………………………………. 0,00 € 
TOTAL ……………………………………………………………………………………………………………….. 4.101.544,79 € 
Todos os valores em existência totalizam quatro milhões cento e um mil quinhentos e 
quarenta e quatro euros e setenta e nove cêntimos.---------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção da Coligação Democrática Unitária, aprovar 
a presente proposta.(Deliberação nº 241)------------------------------------------------------------------------- 
 

2.3. – Propostas de aprovação de Contas Finais:-------------------------------------------- 

 
Registo nº 4053, de 06 de abril de 2022, do Serviço Empreitadas Acompanhamento Técnico, 
propondo a aprovação da Conta Final da empreitada de Valorização Turística da Albufeira dos 
Cinco Reis, que constitui documento anexo número dois e faz parte integrante da presente 

ata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 242)--------- 
 
Registo nº 4291, de 12 de abril de 2022, do Serviço Empreitadas Acompanhamento Técnico, 
propondo a aprovação da Conta Final da empreitada de Instalação de abrigos de passageiros 
e melhoramento de acessibilidades, que constitui documento anexo número três e faz parte 
integrante da presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 243)--------- 
 
Registo nº 4301, de 12 de abril de 2022, do Serviço Empreitadas Acompanhamento Técnico, 
propondo a aprovação da Conta Final da empreitada de Sinalização – Cidades que se contam, 
que constitui documento anexo número quatro e faz parte integrante da presente ata.----------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 244)--------- 
 

2.4. – Propostas de aprovação de revisão de preços:------------------------------------- 

 
Registo nº 3619, de 28 de março de 2022, do Serviço Empreitadas Acompanhamento Técnico, 
propondo a aprovação do cálculo definitivo da revisão de preços da empreitada de Zona de 
Acolhimento Empresarial Norte, cujo valor é 83.487,05 €, conforme mapa que se junta e que 
constitui documento anexo número cinco que faz parte integrante da presente ata.---------------
O cálculo distribui-se da seguinte forma:------------------------------------------------------------------------
Contrato inicial ………………………………………………………………………………………………………. 76.905,12 € 
Adicional 1 – Preços contratuais ………………………………………………………………………………. 4.296,46 € 
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Adicional 1 – Preços novos …………………………………………………………………………………………. 223,51 € 
Suprimento de erros e omissões – Preços contratuais …………………………………………….. 2.061,97 € 
Suprimento de erros e omissões – Preços novos ……………………………………………………………. 0,00 € 
Total ……………………………………………………………………………………………………………………… 83.487,05 € 
Como anteriormente foi calculado o valor de 103.066,37 €, teremos uma devolução por parte 
do empreiteiro de 19.579,32 €, valores s/IVA.------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 245)--------- 
 
Registo nº 2768, de 08 de março de 2022, do Serviço Empreitadas Acompanhamento Técnico, 
propondo a aprovação do cálculo definitivo da revisão de preços da empreitada de 
Reabilitação do Edifício dos Paços do Concelho, cujo valor é 23.927,25 € (c/iva 6%), a pagar à 
empresa EFIMA – Eficiência, Instalações e Manutenção Ldª, conforme mapa que se junta e que 
constitui documento anexo número seis que faz parte integrante da presente ata.-----------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 246)--------- 
 
Registo nº 3014, de 28 de março de 2022, do Serviço Empreitadas Acompanhamento Técnico, 
no qual dá conhecimento que relativamente à empreitada de Implementação de percursos 
acessíveis na Cidade de Beja – Centro Histórico e envolvente – 1ª fase (Percurso Beja antiga) – 
Fase 1ª, foi concedida uma primeira prorrogação de prazo até 28/06/2021 de forma graciosa e 
uma segunda até 04/09/2021 de forma legal.------------------------------------------------------------------
O plano de pagamentos do empreiteiro considera os valores dos autos até março/21 e a 
distribuição do restante valor até final da primeira prorrogação.-----------------------------------------
O cálculo que se junta e que constitui documento anexo número sete que faz parte integrante 
da presente ata, considera o plano de pagamentos de concurso, distribuindo a diferença entre 
os executados no final do período gracioso e no prazo inicial por todo este prazo e a 
distribuição do restante pelo período de prorrogação legal.-----------------------------------------------
O cálculo é definitivo e tem o valor de 21.227,36 €. Como anteriormente tinha sido calculado o 
valor de 15.674,93 €, tem-se a considerar para pagamento o valor de 5.552,43 €.-------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 247)--------- 
 

2.5. – Proposta de aprovação de trabalhos a menos;------------------------------------- 

 
Registo nº 4101, de 07 de abril de 2022, do Serviço Empreitadas Acompanhamento Técnico, 
propondo a aprovação do mapa de trabalhos a menos 02, que constitui documento anexo 
número oito e faz parte integrante da presente ata, relativo à empreitada de Implementação 
de percursos acessíveis na Cidade de Beja – Centro Histórico e envolvente – 1ª fase (Percurso 

Beja antiga) – Fase 1A, no valor de 36.863,04 €.----------------------------------------------------------------
Como em reunião de Câmara de 03 de junho de 2020 foram aprovados trabalhos a menos no 
valor de 12.690,14 €, temos um total de 49.553,18 €. Os presentes valores não incluem o IVA.--
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 248)--------- 
 

2.6. – Proposta de aprovação de 1º aditamento a contrato de 
empreitada;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente a minuta do 1º aditamento a contrato de empreitada de reabilitação e 
refuncionalização do edifício da piscina descoberta de Beja – Trabalhos complementares e 
trabalhos a menos, que constitui documento anexo número nove e faz parte integrante da 
presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 249)--------- 
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2.7. – Proposta de aprovação de candidatura para apresentação ao 
IFRRU2020;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 1591, de 21 de março de 2022, do Gabinete de Apoio ao Investimento, no qual dá 
conhecimento que a proposta que se apresenta, relativa à “Reabilitação e Alteração de 
Edifício sito na Praça da República, nº 25 a 28”, constitui objeto de candidatura da Câmara 
Municipal de Beja ao Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbana – 
IFRRU2020.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A reabilitação de imóveis degradados na área mais nobre da cidade, para fixação de população 
jovem, propondo rendas controladas, para além de criar uma intervenção física de 
recuperação e valorização do património e da paisagem, permite a fixação de população, 
contribuindo diretamente para potenciar o comércio tradicional e aliciar o turismo.---------------
Os projetos de reabilitação, têm a missão de contribuir para a regeneração urbana do centro 
histórico da cidade, começando por combater alguns dos vastos problemas que se apresentam 
nesta área, nomeadamente o despovoamento, o envelhecimento da população e a 
precaridade do parque habitacional.------------------------------------------------------------------------------
Com esta visão e, consciente do grave problema existente, propõe-se a reabilitação de imóveis 
devolutos, propriedade do município, e dar-lhes a componente habitacional como prioridade 
absoluta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O objetivo da proposta é a reabilitação total do edifício, respeitando e sublinhando os seus 
elementos arquitetónicos, através da recuperação intocável da linguagem arquitetónica 
existente, permitindo o posterior arrendamento, com rendas controladas, a jovens com 
dificuldades em arrendar no mercado atual.--------------------------------------------------------------------
Para o imóvel sito na Praça da República, nº 25 a 28 e Rua Dr. Afonso Costa, nº 2 a 12, está 
prevista a instalação de 8 fogos habitacionais, tipologia T1, nos pisos superiores e a 
manutenção da atividade existente no piso 0, com 3 dos espaços destinados a 
comércio/serviços.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara Municipal reconhece a urgente necessidade de agir, pelo que a candidatura deverá 
ser apresentada no primeiro semestre do ano. A reabilitação inclui: execução de projetos de 
arquitetura e especialidades, certificação e avaliação energética, acompanhamento 
arqueológico e respetiva empreitada, fiscalização e segurança em obra, no valor estimado de 
1.218.500,00 € + IVA (um milhão duzentos e dezoito mil e quinhentos euros).------------------------------
Os apoios do IFRRU2020 são concedidos através de empréstimo composto por fundos públicos 
e, pelo menos em 50%, por fundos da entidade bancária, nas seguintes condições: com 
maturidade até 20 anos, sendo a mesma definida pelo banco em função da maturidade mais 
adequada ao projeto em função da previsão temporal da sua rentabilidade; cobertura do 
financiamento pode ir até 100% do valor do investimento, dependendo das necessidades de 
financiamento e análise de risco pelo banco; com período de carência equivalente ao período 
do investimento estimado (período de duração da obra) + 6 meses, com um máximo de 4 anos; 
taxas de juro abaixo das praticadas no mercado para investimentos da mesma natureza. Sendo 
que para aferir o valor específico da taxa de juro aplicável ao pedido de financiamento, o 
candidato enquanto entidade pública, consulta obrigatoriamente as 3 entidades bancárias 
selecionadas, aferindo as melhores condições oferecidas.--------------------------------------------------
O valor global da taxa de juro depende da combinação das várias fontes de financiamento, 
sendo que taxa de juro 0% é aplicável apenas para a parte financiada dos fundos europeus e 
respetiva contrapartida pública nacional.------------------------------------------------------------------------
Os custos inerentes ao financiamento, tais como comissões de análise, de avaliação e de 
gestão do financiamento, são globalmente inferiores aos valores praticados pelo Banco para 
operações similares sem envolvimento do IFRRU2020, sendo os custos associados à contratação 
dos financiamentos, designadamente os associados a avaliação de imóveis, registos e 
escrituras, impostos ou taxas, e outras despesas similares, da responsabilidade do 
beneficiário.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Deste modo, propõe-se que a proposta de apresentação ao Instrumento Financeiro de 
Reabilitação e Revitalização Urbana – IFRRU2020, de “Reabilitação e Alteração de Edifício sito 
na Praça da República, nº 25 a 28 em Beja”, a submeter durante o primeiro semestre de 2022, 
seja aprovada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 250)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.8. – Proposta de aquisição do imóvel;---------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 3951, de 23 de fevereiro de 2022, do Gabinete de Apoio ao Investimento, no qual se 
propõe a aquisição do imóvel sito na Rua da Mouraria, nº 29, em Beja, aos Herdeiros de 
Henrique Callapez Silva Martins, no âmbito da Estratégia Local de Habitação – Medida 08, 
pelo valor de 30.000,00 €.-------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e adquirir o imóvel pelo 
valor de trinta mil euros.(Deliberação nº 251)-------------------------------------------------------------------- 
 

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

 
Considerando a carência de pessoal existente na Divisão de Administração Urbanística e no 
Serviço de Apreciação e Projetos de Licenciamento, decorrente, essencialmente, do acréscimo 
de trabalho de natureza permanente, torna-se necessário reforçar a respetiva equipa. Assim, 
propõe-se a abertura do procedimento concursal que seguidamente se indica, com vista a 
suprir necessidades de pessoal de natureza permanente, na respetiva área de atividade, 
pretendendo-se a ocupação do posto de trabalho existente no mapa de pessoal aprovado para 
2022, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
nos termos das disposições legais estabelecidas na Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, 
alterada e republicada pela Portaria nº 12-A/2021, de 11 de janeiro:------------------------------------
1 Técnico Superior – área de Arquitetura, para a Divisão de Administração 
Urbanística/Serviço de Apreciação e Projetos de Licenciamento.---------------------------------------
O recrutamento iniciar-se-á de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado previamente estabelecida, nos termos do nº 3 do artigo 30º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de 
junho. Por ser expectável e em caso de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho, no 
âmbito do concurso, por candidatos com vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado, e tendo em atenção os princípios de racionalização, eficiência e economia de 
custos que devem presidir à atividade administrativa, proceder-se-á ao recrutamento de 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego 
público, nos termos do nº 4 do citado artigo 30º, e ao referido procedimento concursal 
poderão concorrer candidatos com ou sem vínculo de emprego público sendo observadas as 
prioridades de recrutamento estabelecidas na legislação aplicável.--------------------------------------
De acordo com o estabelecido no artigo 18º da citada Portaria, o prazo para apresentação de 
candidaturas ao concurso deverá ser de 10 (dez) dias úteis, devendo as mesmas ser 
apresentadas em suporte eletrónico, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 19º da 
mencionada Portaria.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos de divulgação, o presente concurso deverá ser publicitado, também, em jornal de 
expansão regional.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com a solução interpretativa uniforme da DGAL, de 15/05/2014, devidamente 
homologada pelo Secretário de Estado da Administração Local, em 15/07/2014, “As autarquias 
locais não têm de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
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Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação.”.----------------------------------------------------------------------------------------
Quanto a encargos com os recrutamentos em causa, a dotação necessária encontra-se prevista 
no orçamento da autarquia para o ano 2022, nas respetivas rubricas orçamentais, de acordo 
com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do artigo 31º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho.--------------------------------------------
Nos termos dos números 1 e 4 do artigo 36º da LTFP, aos candidatos serão aplicados os 
seguintes métodos de seleção: prova de conhecimentos de natureza teórica (escrita), avaliação 
psicológica e entrevista profissional de seleção. Havendo candidatos que reúnam as condições 
previstas no nº 2 do citado artigo 36º, caso não tenham exercido a opção pelos métodos de 
seleção, nos termos do nº 3 do referido artigo, serão aplicados os seguintes métodos de 
seleção: avaliação curricular, entrevista de avaliação de competências e entrevista profissional 
de seleção.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 7º da citada Portaria, os métodos de 
seleção deverão ser aplicados de forma faseada, considerando que o método de seleção 
Avaliação Psicológica tem que ser realizado por entidade externa por não existirem no 
Município técnicos habilitados para aplicarem este método. O segundo método de seleção e o 
método seguinte deverão ser aplicados de acordo com o disposto no citado artigo 7º.------------
Relativamente ao júri do procedimento concursal, propõe-se a seguinte composição:-------------
Presidente: Silvestre José Ferro Pelica, Chefe da Divisão de Administração Urbanística;------------
Vogais efetivos: Manuel Carlos Assis de Sousa Faião, Técnico Superior, que substituirá o 
presidente nas suas faltas e impedimentos e Maria Madalena Almeida Barão Vargas Revez, 
Técnica Superior;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Célia Margarida Carocinho Neves Mira e Helena Isabel Vargas Magro, 
Técnicas Superiores.---------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 252)--------- 
 
Considerando a necessidade de pessoal existente na Divisão de Serviços Operacionais/Serviço 
de Oficinas-Serralharia Civil, por se perspetivarem aposentações a curto e médio prazo, torna-
se indispensável reforçar a respetiva equipa. Assim, propõe-se a abertura do procedimento 
concursal que seguidamente se indica, com vista a suprir necessidades de pessoal de natureza 
permanente, na respetiva área de atividade, pretendendo-se a ocupação do respetivo posto 
de trabalho existente no mapa de pessoal aprovado para 2022, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, nos termos das disposições legais 
estabelecidas na Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria 
nº 12-A/2021, de 11 de janeiro:------------------------------------------------------------------------------------
1 Assistente Operacional/Serralheiro, para a Divisão de Serviços Operacionais/Serviço de 
Oficinas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O recrutamento iniciar-se-á de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado previamente estabelecida, nos termos do nº 3 do artigo 30º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de 
junho. Por ser expectável e em caso de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho, no 
âmbito do concurso, por candidato com vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado, e tendo em atenção os princípios de racionalização, eficiência e economia de 
custos que devem presidir à atividade administrativa, proceder-se-á ao recrutamento de 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego 
público, nos termos do nº 4 do citado artigo 30º, e ao referido procedimento concursal 
poderão concorrer candidatos com ou sem vínculo de emprego público sendo observadas as 
prioridades de recrutamento estabelecidas na legislação aplicável.--------------------------------------
De acordo com o estabelecido no artigo 18º da citada Portaria, o prazo para apresentação de 
candidaturas ao concurso deverá ser de 15 (quinze) dias úteis, devendo as mesmas ser 
apresentadas em suporte papel, considerando o disposto no nº 4 do artigo 19º da mencionada 
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Portaria, por ser esta a forma de apresentação considerada mais acessível aos potenciais 
candidatos ao concurso.----------------------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos de divulgação, o presente concurso deverá ser publicitado, também, em jornal de 
expansão regional.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com a solução interpretativa uniforme da DGAL, de 15/05/2014, devidamente 
homologada pelo Secretário de Estado da Administração Local, em 15/07/2014, “As autarquias 
locais não têm de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação.”.----------------------------------------------------------------------------------------
Quanto a encargos com o recrutamento em causa, a dotação necessária encontra-se prevista 
no orçamento da autarquia para o ano 2021, nas respetivas rubricas orçamentais, de acordo 
com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do artigo 31º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho.--------------------------------------------
Nos termos dos números 1 e 4 do artigo 36º da LTFP, aos candidatos serão aplicados os 
seguintes métodos de seleção: prova de conhecimentos de natureza prática, avaliação 
psicológica e entrevista profissional de seleção. Havendo candidatos que reúnam as condições 
previstas no nº 2 do citado artigo 36º, caso não tenham exercido a opção pelos métodos de 
seleção, nos termos do nº 3 do referido artigo, serão aplicados os seguintes métodos de 
seleção: avaliação curricular, entrevista de avaliação de competências e entrevista profissional 
de seleção.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 7º da citada Portaria, os métodos de 
seleção deverão ser aplicados de forma faseada, considerando que o método de seleção 
Avaliação Psicológica tem que ser realizado por entidade externa por não existirem no 
Município técnicos habilitados para aplicarem este método. O segundo método de seleção e o 
método seguinte deverão ser aplicados a todos os candidatos aprovados no método de 
seleção imediatamente anterior, por se tratar de uma área funcional de difícil recrutamento e 
ser expectável um número de candidatos diminuto.---------------------------------------------------------
Relativamente ao júri do procedimento concursal, propõe-se a seguinte composição:------------
Presidente: Paulo Fernando Barros Bel Luís, Chefe da Divisão de Serviços Operacionais;-----------
Vogais efetivos: Rute Isabel Figueira Gomes Gamito, Técnica Superior, que substituirá o 
presidente nas suas faltas e impedimentos e Pedro Manuel Santos Canilhas Martins Branco, 
Dirigente Intermédio de 4º grau;-----------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Tomé Alexandre Martins Pires e José Carlos Grilo Marques Bengala, Técnicos 
Superiores.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 253)--------- 
 
Considerando a necessidade de pessoal existente na Divisão de Serviços Operacionais/Serviço 
de Obras Municipais-Vias e Caminhos, que deriva, essencialmente, da necessidade de 
trabalhador que cessou funções, torna-se indispensável reforçar a respetiva equipa. Assim, 
propõe-se a abertura do procedimento concursal que seguidamente se indica, com vista a 
suprir necessidades de pessoal de natureza permanente, na respetiva área de atividade, 
pretendendo-se a ocupação do respetivo posto de trabalho existente no mapa de pessoal 
aprovado para 2022, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, nos termos das disposições legais estabelecidas na Portaria nº 125-A/2019, de 
30 de abril, alterada e republicada pela Portaria nº 12-A/2021, de 11 de janeiro:--------------------
1 Assistente Operacional/Asfaltador, para a Divisão de Serviços Operacionais/Serviço de 
Obras Municipais-Vias e Caminhos.------------------------------------------------------------------------------
O recrutamento iniciar-se-á de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado previamente estabelecida, nos termos do nº 3 do artigo 30º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de 
junho. Por ser expectável e em caso de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho, no 
âmbito do concurso, por candidato com vínculo de emprego público por tempo 
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indeterminado, e tendo em atenção os princípios de racionalização, eficiência e economia de 
custos que devem presidir à atividade administrativa, proceder-se-á ao recrutamento de 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego 
público, nos termos do nº 4 do citado artigo 30º, e ao referido procedimento concursal 
poderão concorrer candidatos com ou sem vínculo de emprego público sendo observadas as 
prioridades de recrutamento estabelecidas na legislação aplicável.--------------------------------------
De acordo com o estabelecido no artigo 18º da citada Portaria, o prazo para apresentação de 
candidaturas ao concurso deverá ser de 15 (quinze) dias úteis, devendo as mesmas ser 
apresentadas em suporte papel, considerando o disposto no nº 4 do artigo 19º da mencionada 
Portaria, por ser esta a forma de apresentação considerada mais acessível aos potenciais 
candidatos ao concurso.----------------------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos de divulgação, o presente concurso deverá ser publicitado, também, em jornal de 
expansão regional.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com a solução interpretativa uniforme da DGAL, de 15/05/2014, devidamente 
homologada pelo Secretário de Estado da Administração Local, em 15/07/2014, “As autarquias 
locais não têm de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação.”.----------------------------------------------------------------------------------------
Quanto a encargos com o recrutamento em causa, a dotação necessária encontra-se prevista 
no orçamento da autarquia para o ano 2021, nas respetivas rubricas orçamentais, de acordo 
com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do artigo 31º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho.--------------------------------------------
Nos termos dos números 1 e 4 do artigo 36º da LTFP, aos candidatos serão aplicados os 
seguintes métodos de seleção: prova de conhecimentos de natureza prática, avaliação 
psicológica e entrevista profissional de seleção. Havendo candidatos que reúnam as condições 
previstas no nº 2 do citado artigo 36º, caso não tenham exercido a opção pelos métodos de 
seleção, nos termos do nº 3 do referido artigo, serão aplicados os seguintes métodos de 
seleção: avaliação curricular, entrevista de avaliação de competências e entrevista profissional 
de seleção.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 7º da citada Portaria, os métodos de 
seleção deverão ser aplicados de forma faseada, considerando que o método de seleção 
Avaliação Psicológica tem que ser realizado por entidade externa por não existirem no 
Município técnicos habilitados para aplicarem este método. O segundo método de seleção e o 
método seguinte deverão ser aplicados a todos os candidatos aprovados no método de 
seleção imediatamente anterior, por se tratar de uma área funcional de difícil recrutamento e 
ser expectável um número de candidatos diminuto.---------------------------------------------------------
Relativamente ao júri do procedimento concursal, propõe-se a seguinte composição:-------------
Presidente: Paulo Fernando Barros Bel Luís, Chefe da Divisão de Serviços Operacionais;-----------
Vogais efetivos: Tomé Alexandre Martins Pires, Técnico Superior, que substituirá o presidente 
nas suas faltas e impedimentos e Pedro Manuel Santos Canilhas Martins Branco, Dirigente 
Intermédio de 4º grau;------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Rute Isabel Figueira Gomes Gamito e José Carlos Grilo Marques Bengala, 
Técnicos Superiores.---------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 254)--------- 
 

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

 
Registo nº 3909, de 02 de abril de 2022 da Divisão de Cultura – Serviço de Ação Cultural, 
propondo a atribuição de um subsídio à Companhia Teatro Lendias D`Encantar, no valor de 
10.000,00 €, para a realização do Festival de Teatro Internacional do Alentejo – FITA 2022, que 
irá decorrer em maio de 5 a 14 em Beja, bem como noutras localidades.------------------------------ 
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Durante 10 dias o Pax-Júlia Teatro Municipal, está totalmente ocupado por esta iniciativa que 
terá dois espetáculos por dia (sala estúdio e auditório).--------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de dez mil euros.(Deliberação nº 255)---------------------------------------------------------------------- 
 
Os vereadores da CDU abstiveram-se nesta deliberação por considerarem o valor do apoio 
muito abaixo do esperado para um Festival Internacional que durará 10 dias na cidade e que já 
conta com várias edições.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Nuno Palma Ferro referiu que votou favoravelmente, contudo, para além de 
considerar também o apoio insuficiente para um Festival de grande importância e para a 
assunção de capitalidade do Baixo Alentejo, uma vez que o mesmo percorre vários concelhos, 
terá esta verba que ser revista no próximo orçamento, aliás, esta matéria revela aquilo que 
tem vindo a dizer nas reuniões, nomeadamente a necessidade de existir um Regulamento para 
os apoios pontuais no sentido de perceber com que montante se deve apoiar cada iniciativa ou 
não, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que quando se fala com as entidades 
acerca de apoios, salvo raras exceções, estas consideram sempre os apoios insuficientes, coisa 
que compreende, no entanto, a Companhia Teatro Lendias D`Encantar irá ver o seu apoio 
regular aumentado em 25%, ou seja, de 20.000,00 € para 25.000,00 €, e para este Festival a 
Câmara Municipal cede a título gratuito as instalações do Pax-Júlia (auditório e sala estúdio) o 
que se traduz também num apoio indireto uma vez que o custo deste aluguer para uma 
entidade durante dez dias custaria 15.300,00 €.--------------------------------------------------------------- 
 
Requerido pela Comissão de Festas da Fábrica da Igreja Paroquial do Salvador e Santa Maria, 
a atribuição de um subsídio para fazer às despesas com a realização da realização das Festas 
em honra de Nossa Senhora do Pé da Cruz, dia 08 de maio de 2022.------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de trezentos euros.(Deliberação nº 256)------------------------------------------------------------------- 
 

2.11. – Propostas de atribuição de subsídios, no âmbito do Programa de 
Apoio ao Movimento Associativo Cultural 2022;-------------------------------------------- 

 
Registo nº 4136, de 08 de abril de 2022 da Divisão de Cultura – Serviço de Ação Cultural, 
propondo a aprovação dos subsídios a atribuir no âmbito do Programa de Apoio ao 
Movimento Associativo Cultural 2022.---------------------------------------------------------------------------
Informa-se que catorze instituições que se candidataram não completaram os processos, pelo 
que estão de fora da tabela, sendo que se propõe neste caso que sejam informadas para que 
até ao final do mês de abril, completem a documentação e possam assim ser consideradas 
mais tarde. Neste momento a proposta de apoios é para um total de dezassete organizações, 
no valor total de 30.313,00 €, mais 8.663,00 € face a 2021. Destas dezassete, três candidatam-
se pela primeira vez. Continua-se a apurar a situação das Comissões de Festas, de forma a 
apresentar proposta fundamentada do ponto de vista legal.----------------------------------------------- 
 

Associação 
Valor PAMA 

2022 
50% a pagar no 

final de abril 
50% a pagar no 

final de julho 

Associação Cultural e Musical Trovas à Vista-Alma 
Sul 

1.250,00 € 625,00 € 625,00 € 

Associação Culturmais 1.250,00 € 625,00 € 625,00 € 

Associação de Defesa do Património de Beja 1.563,00 € 781,50 € 781,50 € 

Associação Juvenil Arruaça 1.250,00 € 625,00 € 625,00 € 

Associação Rouxinóis do Alentejo 1.250,00 € 625,00 € 625,00 € 
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Centro de Desporto, Cultura e Recreio do Pessoal 
CTT 

625,00 € 312,50 € 312,50 € 

Clube Automóvel do Baixo Alentejo 625,00 € 312,50 € 312,50 € 

Coro do Carmo de Beja 1.875,00 € 937,50 € 937,50 € 

Grupo Cantadores de Nossa Senhora das Neves 1.250,00 € 625,00 € 625,00 € 

Grupo Coral Cantadores de Beringel 1.250,00 € 625,00 € 625,00 € 

Grupo Coral da Casa do Povo da Salvada 1.250,00 € 625,00 € 625,00 € 

Grupo Desportivo e Cultural do Alcoforado 625,00 € 312,50 € 312,50 € 

Grupo Motard de Beja 625,00 € 312,50 € 312,50 € 

Rufar e Bombar 625,00 € 312,50 € 312,50 € 

Sociedade Filarmónica Capricho Bejense 12.500,00 € 6.250,00 € 6.250,00 € 

TRUGIA – Associação Cultural 1.250,00 € 625,00 € 625,00 € 

ZARCOS – Associação de Músicos de Beja 1.250,00 € 625,00 € 625,00 € 

 
30.313 € 15.156,50 € 15.156,50 € 

 

A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU, aprovar a 
presente proposta no valor global de trinta mil e trezentos e treze euros.(Deliberação nº 257)---- 
 
Os vereadores da CDU abstiveram-se nesta deliberação por considerarem, como têm vindo a 
defender, que era possível a duplicação do apoio logo no primeiro ano, facto que não se 
reflete nesta proposta.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.12. – Proposta de aprovação do Relatório e Contas da EMAS – Empresa 
Municipal de Água e Saneamento de Beja, E.M. relativo ao ano 2021;------- 

 
Presente o Relatório e Contas da EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, 
E.M. relativo ao ano 2021, que constitui documento anexo número dez e faz parte integrante 
da presente ata, o vereador Rui Marreiros deu as seguintes notas:--------------------------------------
O ano de 2021 foi marcado pela pandemia COVID-19 de forma indelével e à dimensão global.---
A situação pandémica que eclodiu em março de 2020 representou para a EMAS de Beja, E.M. e 
para os seus colaboradores um enorme desafio e exigiu um grande esforço de adaptação a 
uma realidade que se alterava de dia para dia.-----------------------------------------------------------------
A pandemia COVID-19 transformou o modelo de sociedade tal como o conhecíamos, e colocou 
as empresas perante um conjunto de desafios, que, até então, com o normal funcionamento 
da sociedade, eram praticamente inexistentes ou impercetíveis, tais como atrasos ou 
interrupção no fornecimento de matérias-primas e de equipamentos e, consequentemente, 
atrasos na execução de empreitadas, aumentos de custos operacionais para fazer face às 
necessidades de reorganização, carências de recursos humanos por razões de saúde e 
segurança de funcionários.------------------------------------------------------------------------------------------
O exercício de 2021 foi assim marcante para a consolidação da resiliência da EMAS de Beja, 
E.M. conseguida essencialmente através dos seus trabalhadores que se adaptaram à nova 
organização e gestão dos tempos de trabalho e ao trabalho remoto, revelando um esforço, 
dedicação, profissionalismo, empenho, e espírito de missão pelo verdadeiro sentido de serviço 
público, fundamentais para os resultados obtidos, contribuindo positivamente para a 
sustentabilidade empresarial e para a qualidade de um serviço que diariamente prestamos aos 
nossos clientes, com importantes reflexos na saúde pública e no ambiente.--------------------------
Neste contexto a EMAS implementou uma série de medidas extraordinárias de proteção à 
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saúde pública e dos seus trabalhadores no sentido de continuar a prestar todos os serviços 
essenciais à população, empresas e indústrias que serve.---------------------------------------------------
Surgiram alterações consideráveis nos modelos de trabalho, tendo o teletrabalho assumido 
um papel central, substituindo as modalidades mais tradicionais de trabalho, acelerando os 
processos de digitalização das empresas e obrigando a repensar a forma de trabalhar no 
futuro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para atenuar as consequências da pandemia nos seus clientes a EMAS, de Beja viu-se diante da 
necessidade de inovar e adaptar as práticas e procedimentos, principalmente, no que respeita 
à prestação de serviços on-line.------------------------------------------------------------------------------------
Apostou-se também na melhoraria dos processos e procedimentos de gestão e exploração das 
infraestruturas e sistemas, designadamente, na manutenção preventiva e preditiva, de modo a 
induzir uma melhoria na eficiência, reduzindo significativamente o risco de falha de 
equipamentos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A situação pandémica também teve impacto a nível dos gastos e ganhos do exercício de 2021. 
O impacto nos gastos decorre do impacto das mediadas extraordinárias implementadas para 
assegurar a prestação da totalidade dos serviços e garantindo a proteção da saúde pública e 
dos trabalhadores, mas também com o aumento da compra de água à entidade gestora em 
alta (AgdA), essencialmente, em função da atualização tarifária efetuada pela AgdA, que se 
traduziu num aumento, médio (tarifa fixa e variável), na ordem dos 15.51%, com efeitos a partir 
de 01 de julho 2021 mais um acréscimo que resultou de uma determinação da Inspeção Geral 
de Finanças.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O impacto no volume de negócios provém da redução da atividade de alguns clientes, ditada 
pela situação da pandemia.-----------------------------------------------------------------------------------------
A nível financeiro e comercial os impactos decorrentes do cenário pandémico fizeram-se sentir 
em algumas das suas dimensões, mas a capacidade atingida nos últimos anos permitiu 
assegurar a continuidade da operação sem qualquer constrangimento de força maior.------------
Em 2021 mudou também a Administração da EMAS. Este Conselho de Administração foi 
nomeado em 17 de novembro de 2021 e tem sido um desafio diário gerir a empresa nas atuais 
circunstâncias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Destacou o nível da qualidade da água que atingiu um patamar de 99,6% resultado do trabalho 
que vem sendo desenvolvido há muitos anos.-----------------------------------------------------------------
Ao nível dos sistemas de informação destacou a importância da sua consolidação em 2021.-----
Outro dado relevante foi o valor de horas extraordinárias pago em 2021 que foi cerca de 
81.000,00 € quando comparado com 2020, que foi de 40.000,00 € sendo que em 2019 foi de 
28.000,00 €, a maior parte associadas à necessidade de manter as equipas em 
funcionamento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Resultado Líquido do Exercício em 2021 é negativo, -229.780,09 €, o que não é de todo 
habitual nesta empresa municipal que é robusta, saudável, com uma tesouraria tranquila e 
receitas consolidadas e portanto este aspeto, numa leitura mais simplista, não espelha 
qualquer problema na empresa, contudo, o principal objetivo em 2022 será reequilibrar este 
resultado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Como referido acima os dois aumentos não estavam considerados no orçamento uma vez que 
não eram previstos. No primeiro caso o aumento anual costumava ser de 0,06% e passou para 
15.51%, porque o EVEF da AgdA previa desde a sua existência inicial um aumento progressivo 
dos custos mas, por decisões que as várias administrações foram tomando para ajudar outros 
municípios que tinham dificuldades em suportar os custos isso não foi acontecendo até ao 
momento em que foi entendido aplicar de uma só vez aquilo que se devia ter aplicado ao 
longo dos anos. O outro caso deve-se a uma questão imprevisível que neste momento está a 
ser discutida entre a ERSAR e a Inspeção Geral de Finanças que foi a proibição das empresas 
municipais poderem repercutir o IVA do saneamento no cliente final. O panorama nacional é 
muito diverso, há empresas que cobram, outras não e portanto entre a ERSAR o Ministério do 
Ambiente e a APDA, que é a associação que representa as empresas municipais, está a discutir-
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se a questão para tentar chegar a uma conclusão. A AgdA fatura o saneamento à EMAS com IVA 

e esta quando fatura aos clientes finais não pode fazê-lo sendo o IVA incorporado como custo. 
A ERSAR está do lado da EMAS porque como é custo tem de ser repercutido na tarifa.--------------
Se estas duas situações inesperadas não tivessem acontecido, apesar da pandemia, a EMAS 

teria tido um Resultado Líquido do Exercício positivo de 145.000,00 €, números redondos.------
Assim, terá de haver um controlo de custos bastante apertado e o grande objetivo será 
obviamente evitar que isto se traduza num aumento de tarifas ao consumidor.----------------------
Propõe-se que, ao abrigo do disposto nos Estatutos da EMAS, este resultado líquido negativo 
do exercício, seja transferido para a conta de Resultados Transitados que é positiva o 
suficiente para incorporar o Resultado negativo.--------------------------------------------------------------
Do relatório do ROC deu nota para a única reserva apontada no mesmo, que a empresa já 
conhece há muitos anos, e que não tem a ver com nenhuma questão financeira mas sim com 
ainda não ter sido feita a integração do património, isto é, a EMAS fazer o inventário completo 
de todos os seus bens, uma atualização patrimonial e resolver algumas questões do tempo da 
transição dos Serviços Municipalizados, disse.-----------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 258)--------- 
 

2.13. – Proposta de aprovação do Relatório Anual de Plano de Gestão de 
Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da EMAS – Empresa Municipal 
de Água e Saneamento de Beja, E.M. relativo ao ano 2021;------------------------- 

 
No seguimento das orientações do Conselho da Prevenção da Corrupção (CPC) e de acordo 
com o definido no Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (“PGRCIC” ou 
“Plano”) da EMAS de Beja, E.M., é apresentado o relatório anual de execução, com vista à 
análise da implementação das medidas preventivas mencionadas no referido Plano durante o 
ano de 2021.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tal como estabelecido no Plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas este 
Relatório será enviado ao C.P.C. bem como aos órgãos de superintendência, tutela e controlo.--
Monitorização:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na essência, as medidas de prevenção de riscos contempladas no Plano já são observadas, 
pelo que este constitui principalmente uma sistematização das mesmas, contribuindo assim 
para a sua melhor interiorização e aplicação. Não obstante, o Plano constitui um instrumento 
de gestão dinâmico que importa aperfeiçoar e permanentemente completar, designadamente 
descrevendo com mais pormenor os padrões de comportamento esperados face aos riscos 
identificados. Por isso, ao longo do ano foram várias as medidas levadas a cabo com o intuito 
de melhorar os níveis de controlo interno.----------------------------------------------------------------------
Avaliação das Medidas de Prevenção:---------------------------------------------------------------------------
Neste capítulo efetua-se um balanço da implementação das medidas preventivas dos riscos 
previstas no PGRCIC.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Numa avaliação genérica, considera-se que as medidas preventivas previstas no Plano foram 
corretas e adequadas, contribuindo para eliminar ou evitar os riscos identificados de forma 
relativamente eficaz.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Contratação de Empreitadas:--------------------------------------------------------------------------------------
As empreitadas de valor superior a 5.000,00 € são lançadas através da Plataforma Eletrónica 
das Compras Públicas (Construlink) entre julho de 2009 e janeiro de 2017, a partir e janeiro de 
2017 a EMAS passou a utilizar a plataforma eletrónica SaphetyGov.--------------------------------------
Procedimentos de empreitadas de valor superior a 5.000,00 € são aprovados e/ou ratificados 
em reunião do Conselho de Administração da EMAS;---------------------------------------------------------
Existência de procedimentos formalizados para o lançamento e gestão de empreitadas, 
prevendo o cumprimento da legislação em vigor;-------------------------------------------------------------
Existência de Fiscalização que controla a execução física dos trabalhos e valida os autos de 
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medição;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Segregação de funções no processo de aprovação, processamento e pagamento de faturas;-----
Faturas são validadas previamente ao seu pagamento e confirmadas através de autos de 
medição;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reporte periódico de informação sobre a evolução das empreitadas em curso e futuras para o 
GP, GOF e DAFC (Controlo de Investimentos).-----------------------------------------------------------------------
Composição do júri de avaliação de propostas de concursos lançados pela EMAS inclui um 
colaborador qualificado da direção técnica promotora da empreitada, da direção financeira e 
do gabinete jurídico (empreitadas superiores a 400.000,00 € e projetos, assessorias e fiscalizações 

superiores a 200.000,00 €);---------------------------------------------------------------------------------------------
Empreitadas de valor superior a 1.000.000,00 € são acompanhadas, respetivamente, por um 
colaborador qualificado da direção técnica promotora da empreitada, da divisão financeira e 
do gabinete jurídico;--------------------------------------------------------------------------------------------------
Existência da função “Chefe de Projeto da Obra” que acompanha a empreitada desde o seu 
lançamento até à sua conclusão física, entrada em exploração, receção provisória e conta de 
empreitada;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquisição de Bens e Serviços:--------------------------------------------------------------------------------------
Existência de um Orçamento de Exploração Anual.-----------------------------------------------------------
Existência de delegação de competências por cada função.------------------------------------------------
O sistema de aprovação de requisições e pedidos de compra está definido no sistema 
informático de acordo com a delegação de competências aprovada pelo Conselho de 
Administração.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
O acesso e registo de transações no sistema informático é restringido em função do perfil de 
cada utilizador.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Existência de procedimentos formalizados para a aquisição de bens e serviços.----------------------
O Júri do procedimento para avaliação das propostas é composto, em maioria, por elementos 
de outros serviços que não integrem a função compras.----------------------------------------------------
Utilização de um sistema informático integrado para agregar informação da requisição e 
pedido de compra, entrada de mercadoria, autorização de pagamento, pagamento da fatura.--
Existência de segregação de funções no processo de aquisição de bens e serviços (Requisitante – 

Comprador – Contabilidade – Tesouraria).---------------------------------------------------------------------------
Existência de controlos internos de operação (análise estatística de consumos, históricos de 

consumos), bem como de receção factual pelo serviço requisitante.--------------------------------------
Existência de base de dados com o histórico de três anos das adjudicações de aquisições de 
bens e serviços, por fornecedor;-----------------------------------------------------------------------------------
Concessão de Benefícios Públicos (Patrocínios e Donativos):------------------------------------------------
Pedidos recebidos pela EMAS são direcionados ao Administrador Executivo;--------------------------
A decisão de atribuição do patrocínio é efetuada pelo Administrador Executivo;---------------------
Avaliação do impacto e execução dos donativos/patrocínios pela DAFC.--------------------------------
Ações de Carácter Geral:---------------------------------------------------------------------------------------------
Existência de caixas de sugestão junto ao atendimento;-----------------------------------------------------
Elaboração de Relatórios mensais com identificação detalhada das atividades desenvolvidas 
em cada uma das áreas de atuação da empresa;--------------------------------------------------------------
Realização de reuniões mensais, via zoom, entre o Administrador Executivo, os Chefes de 
Divisão e Coordenadores de Gabinete, visando identificar situações que afetem o 
desenvolvimento da atividade da empresa e partilha de informação entre os diversos serviços 
e a Administração;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Acompanhamento permanente pelos membros do Conselho de Administração dos serviços 
que tutelam, com partilha de informação.----------------------------------------------------------------------
Conflitos de Interesses:----------------------------------------------------------------------------------------------
O Conselho de Prevenção da Corrupção emitiu a Recomendação nº 5/2012, de 7 de novembro, 
a todas as entidades de natureza pública (ainda que constituídas, sob a forma do direito privado), 
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no sentido de elaborar mecanismos de acompanhamento e gestão de conflitos de interesses 
integrados nos seus planos de prevenção de riscos, os quais devem ser devidamente 
divulgados dentro da organização.--------------------------------------------------------------------------------
Quanto a esta questão refere-se que a EMAS, em 2011 aprovou o Código de Ética e Conduta, 
aplicável a todos os colaboradores, no qual se preveem diversas medidas tendo em vista a 
prevenção de eventuais conflitos de interesses na empresa.-----------------------------------------------
Recomendações:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atendendo ao exposto no presente relatório de execução, e tendo em vista a melhoria do 
Plano e do seu processo de monitorização, recomenda-se que sejam aplicadas as seguintes 
medidas:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os responsáveis das diversas Divisões devem manter uma contribuição ativa no âmbito do 
Plano, designadamente na identificação de novos riscos de corrupção e infrações conexas, 
proposição de novas medidas preventivas e revisão das medidas de prevenção de risco já 
identificadas;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promover ações de formação, divulgação, reflexão e esclarecimento do Plano junto dos 
trabalhadores e que contribuam para uma melhoria do seu envolvimento numa cultura de 
prevenção de riscos;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Prosseguir na avaliação e monitorização das situações identificadas com uma maior 
probabilidade de ocorrência de riscos de corrupção ou infrações conexas e/ou conflitos de 
interesses; O presente Relatório de Execução consubstancia a determinação da Recomendação 
do C.P.C..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 259)---------  
 

2.14. – Proposta de adesão;------------------------------------------------------------------------------ 

 
Considerando a relevância da limpeza e higiene urbana para o Município de Beja, propõe a 
Chefe da Divisão de Ambiente e Sustentabilidade, Rita Paiva, a adesão do município à 
Associação Limpeza Urbana – Parceria para Cidades + Inteligentes e Sustentáveis (ALU).--------
Será uma mais-valia para o município estar presente nesta associação visa agregar os vários 
stakeholders da limpeza urbana, desde entidades gestoras, municípios, empresas fornecedoras 
de serviços e equipamentos, entidade reguladora, instituições de ensino e investigação, 
associações ambientalistas, entre outros, numa rede que funcionará não só como think tank 
mas sobretudo como acelerador na implementação de soluções inovadoras.-------------------------
É a primeira associação nacional especificamente dedicada aos temas da limpeza urbana. 
Juridicamente é uma associação sem fins lucrativos que tem como objeto criar e dinamizar 
uma rede de cidades e stakeholders com o propósito de potenciar e promover a limpeza 
urbana, valorizando os serviços e os respetivos colaboradores, através de projetos de inovação 
na abordagem social, na investigação, produção e divulgação de conhecimento em áreas 
relacionadas com o domínio da limpeza urbana, na perspetiva de contribuir para cidades e 
áreas urbanas promotoras da descarbonização, da utilização eficiente dos materiais e da 
sustentabilidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
As atribuições da Associação consistem na produção e divulgação de conhecimento; promoção 
da investigação, instigando as instituições de ensino e investigação a debruçar-se sobre 
questões da limpeza urbana, fomentar a troca de experiências e ideias entre associados, 
promovendo as melhores práticas no sector, ao nível da tecnologia, da otimização de 
equipamentos, da gestão eficiente e da abordagem aos cidadãos, estimular a definição e 
implementação de indicadores e metodologias inteligentes que contribuam para a melhoria da 
limpeza, qualidade do espaço público urbano, descarbonização e sustentabilidade, entre 
outros, estabelecer contactos e parcerias com entidades nacionais e internacionais, apoiar e 
promover campanhas de cidadania ambiental ou de sensibilização para a limpeza urbana; 
promover e apoiar iniciativas e projetos (nacionais ou internacionais) que possam contribuir para 
o cumprimento dos objetivos da Associação, organizar eventos e promover prémios nas áreas 
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da limpeza urbana e emitir notas ou pareceres sobre disposições legais ou outras que possam 
ter influência no desempenho das cidades nas áreas da limpeza urbana.-------------------------------
A inscrição tem uma quota anual para municípios como associado efetivo, com 25.001 a 
100.000 habitantes, no valor 3.500,00 €.------------------------------------------------------------------------
São associados os municípios de Alcochete, Águeda, Alvito, Amadora, Cascais, Castelo Branco, 
Condeixa, Entroncamento, Estarreja, Funchal, Lagoa, Lagos, Loulé, Mafra, Oeiras, Vila Franca 
de Xira, Viana do Castelo, Mafra, Vila da Madalena, Freguesia da Estrela e Freguesa de Santo 
António (concelho de Lisboa) e a empresa municipal de águas e resíduos de Braga – AGERE. Do 
setor privado são associadas as empresas da área: 3drivers, Aquiconsult, Celpur, Contenur, 
Certoma, Enermeter, Every Clean, Formato Verde, Hidrmaster, Lasso eco innovation, Luságua, 
Match Prpfiler, Numatic international, Olimec, Go rate, Resitul, Resopre, Sense finity, Solim, 
Simopeças, Sotkon waste systems, Wast to me.---------------------------------------------------------------
A ALU desenvolve diversas atividades com os seus associados, destacam-se os estudos técnicos 
nomeadamente o “Estudo sobre importância e impacte da limpeza urbana em Portugal” 
realizado em 2021, organização anual do Encontro Nacional de Limpeza Urbana, 
desenvolvimento de campanhas digitais, organização de webinars temáticos, desenvolvimento 
de plano de formação para técnicos, reforço de parcerias estratégicas e de investigação e 
desenvolvimento.------------------------------------------------------------------------------------------------------
A apresentação da ALU, estatutos, regulamento interno e ficha de inscrição, constituem 
documento anexo número onze que faz parte integrante da presente ata.----------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 260)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

 
Requerido por Ana Teresa Clemente do Carmo Reis, que pretendendo vender a Fração D do 
prédio sito na Rua de São Gregório, nº 3 e Rua da Guia, nº 2, em Beja, pelo valor de 162.500,00 
€, 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 

261)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Vitória Maria Assunção Horta, que pretendendo vender a Fração C do prédio 
sito na Rua José Gomes Ferreira, nº 6, 1º dtº, em Beja, pelo valor de 80.000,00 €, 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 

262)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Maria Fátima Varela, que pretendendo vender a Fração E do prédio sito na Rua 
Manuel da Fonseca, nº 11, 2º esqº, em Beja, pelo valor de 73.000,00 €, vem solicitar à Câmara 
Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura 
de compra e venda do mesmo. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e 
em termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 

263)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por António Manuel Dias, que pretendendo vender o Prédio sito na Rua Eunice 
Munhoz, nº 9, Bairro da Esperança, em Beja, pelo valor de 5.000,00 €, vem solicitar à Câmara 

https://www.associacaolimpezaurbana.org/eventos/fn576dq2vp7sv621492rwvu4dq3oq6-gzx23
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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 

264)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.16. – Pedido de isenção do pagamento de taxas;---------------------------------------- 

 
Requerido pela União dos Sindicatos do Distrito de Beja, CGTP/IN, a isenção do pagamento de 
taxas inerentes à utilização das instalações do Jardim Público e à realização de atividades 
desportivas e culturais no 1º de Maio.---------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 265)------------ 
 
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:------------ 
 

2.17. – Proposta de aprovação do início do processo para recrutamento 
de Juízes Sociais para intervenção nas causas da competência dos 
tribunais de menores;---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 4307, de 12 de abril de 2022, do Gabinete Jurídico, dando conhecimento que nos 
termos do Decreto-Lei nº 156/78, de 30 de junho, que estabelece as normas para o regime de 
recrutamento e funções dos juízes sociais, e no que respeita aos juízes sociais que hão-de 
intervir nas causas da competência dos tribunais de menores, são os mesmos nomeados de 
entre cidadãos residentes na área do município da sede do respetivo tribunal, de acordo com o 
artigo 31º do mencionado diploma legal.------------------------------------------------------------------------
Os juízes sociais nomeados terão intervenção nas causas previstas no artigo 30º nº 2 da Lei 
Tutelar Educativa (audiência no âmbito de processo no qual esteja em causa a aplicação de uma 

medida de internamento) e no artigo 115º da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo 
(debate judicial no âmbito do processo judicial de promoção e proteção).-------------------------------------
Nos termos do artigo 33º do supra citado decreto-lei, a organização das candidaturas compete 
à Câmara Municipal do município da sede de cada tribunal e tem início no mês de abril do ano 
em que se complete o biénio relativo à anterior designação. Nos termos do artigo 36º, as listas 
são votadas pela Assembleia Municipal e remetidas, durante o mês de junho, ao Conselho 
Superior da Magistratura e ao Ministério da Justiça.---------------------------------------------------------
Os juízes sociais são nomeados por despacho do Ministro da Justiça publicado no Diário da 
República.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na preparação das listas as câmaras municipais podem socorrer-se da cooperação de 
entidades, públicas ou privadas, ligadas por qualquer forma à assistência, formação e 
educação de menores, nos termos do artigo 34º, nomeadamente: associações de pais, 
estabelecimentos de ensino, associações profissionais relativas a setores diretamente 
implicados na assistência, educação e ensino, associações e clubes de jovens, instituições de 
proteção à infância e à juventude.---------------------------------------------------------------------------------
As listas são organizadas, de acordo com o artigo 35º, por forma a conter um número de 
candidatos igual ao triplo do número de juízes sociais estabelecidos para cada tribunal, o que 
no caso, serão 45, e, sempre que possível, incluirão igual número de candidatos de cada sexo.--
O Despacho do Secretário de Estado Adjunto e da Justiça que nomeou os juízes sociais para 
intervir nas causas da competência do Tribunal de Menores da Comarca de Beja, data de 26 de 
agosto de 2008, não tendo ocorrido, posteriormente, qualquer outro procedimento de 
recrutamento e consequente nomeação (de salientar que os juízes cessantes se mantêm em 
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exercício até à tomada de posse dos que os devam substituir, de acordo com o artigo 5º do Decreto-Lei 

nº 156/78, de 30 de junho).--------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, dando cumprimento ao solicitado pela Senhora Vereadora, no sentido de propor dar 
início ao procedimento de recrutamento de juízes sociais, recorrendo à cooperação de 
entidades públicas e privadas, na preparação das listas, nos termos do já mencionado artigo 
34º, sugere-se a minuta de ofício acompanhado de uma ficha de proposta de candidatura que 
se junta e que constitui documento anexo número doze que faz parte integrante da presente 
ata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deverá ser submetida a deliberação da Câmara Municipal a proposta de desencadeamento do 
processo de recrutamento de Juízes Sociais, nos termos do Decreto-Lei nº 156/78, de 30 de 
junho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 266)--------- 
 

2.18. – Proposta de atribuição de apoio suplementar, no âmbito do 
Programa de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo;------------------------- 

 
Registo nº 4403, de 14 de abril de 2022, da Divisão de Educação, Desporto e Juventude, 
informando que a Secção de Judo da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Beja, evidenciou um espírito resiliente assinalável, perante as dificuldades na manutenção da 
atividade desportiva no seu local de treino (fruto das infiltrações geradas pela intempéries), 
mantendo a sua participação nas provas regionais e nacionais oficiais, e nos estágios 
federativos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No Campeonato Nacional de Cadetes, disputados em março em Coimbra, o esforço desta 
equipa viria a ser recompensado, com a inédita obtenção do título de vice-campeã nacional, 
por parte da atleta Cristina Silva.----------------------------------------------------------------------------------
Deste modo, propõe-se a aprovação de um apoio suplementar no âmbito do Programa de 
Apoio ao Movimento Associativo Desportivo 2022 à AHBVB – Judo, no valor de 750,00 €, para 
fazer face às despesas com testes, alojamento e combustível.---------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de setecentos e cinquenta euros.(Deliberação nº 267)------------------------------------------------- 
 

2.19. – Propostas de atribuição de subsídios, no âmbito do Programa de 
Apoio ao Funcionamento Regular das IPSS’s do Concelho de Beja:------------- 

 
Requerido pela Fundação Nobre Freire, 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 268)--------- 
 
Requerido pela Fundação Manuel Gerardo de Sousa e Castro, 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 269)--------- 
 
Requerido pela Fundação Joaquim Honório Raposo, 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 270)--------- 
 
Requerido pelo Centro Paroquial e Social de Nossa Senhora da Luz – Albernoa, 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 271)--------- 
 
Requerido pelo Patronato de Santo António, 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 272)--------- 
 
Requerido pela Associação ESTAR, 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 273)--------- 
 
Requerido pela Chamadarte – Associação Sociocultural, 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 274)--------- 
 
Requerido pela SPEM – Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla – 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 275)--------- 
 
Requerido pela ADASD – Associação de Desenvolvimento Sociocultural e Desportivo do Bairro 
da Base Aérea 11 – Colégio “O Avião”, 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 276)--------- 
 

2.20. – Proposta de atribuição de subsídio, no âmbito do Programa de 
Apoio à Dinamização de Atividades Pontuais das IPSS’s do Concelho de 
Beja;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Requerido pelo CVI – Centro de Vida Independente – Delegação de Beja, no âmbito do 
Programa B/Apoio à Dinamização de Atividades Pontuais das Instituições Particulares de 
Solidariedade Social do Concelho de Beja.-----------------------------------------------------------------------
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Esta Instituição foi criada em 2015, e tem oito delegações a nível nacional, sendo que a 
Delegação de Beja, aderiu à Rede Social do Concelho de Beja, no dia 26 de novembro de 2020, 
e tem como objetivos a promoção e defesa da Filosofia de Vida Independente, o apoio às 
pessoas com deficiência e incapacidade e a melhoria da qualidade de vida das Pessoas com 
Deficiência. O apoio solicitado destina-se à aquisição de material de divulgação, a apresentar 
num espaço da OVIBEJA, de forma a não só dar a conhecer os sistemas de produtos de apoio 
para a promoção e facilitação da autonomia das pessoas com deficiência, mas também dar a 
conhecer a Instituição e a sua atividade, no concelho de Beja. A atividade tem um custo total 
de 4984.06 €, sendo que existe uma comparticipação própria da instituição no valor de 
3984.06 €, pelo que se propõe um subsídio no valor de 750,00 € (75%).--------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de setecentos e cinquenta euros.(Deliberação nº 277)------------------------------------------------- 
 

2.21. – Pedido de isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 
transporte;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Requerido pelo Beja Basket Clube, a isenção do pagamento de taxas relativas à cedência de 
transporte para as seguintes deslocações da equipa de SUB18 masculina: dia 23 de abril de 
2022 a Tavira; dia 06 de maio de 2022 a Portimão e dia 22 de maio de 2022 a Vila Nova de 
Cacela.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com a informação dos serviços apenas existe disponibilidade para ceder o 
transporte no dia 22 de maio de 2022 para a deslocação a Viola Nova de Cacela.--------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 278)------------ 
 

2.22. – Resumo Diário de Tesouraria nº 73, relativo ao dia dezanove de 
abril de dois mil e vinte e dois;-------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de seis milhões, 
trezentos e trinta e sete mil, novecentos e quarenta e um euros e setenta e sete cêntimos, 
sendo cinco milhões, oitocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e oitenta e quatro euros 
e cinquenta e sete cêntimos de operações orçamentais e quatrocentos e noventa e quatro 
mil, quatrocentos e cinquenta e sete euros e vinte cêntimos de operações não orçamentais.--
A Câmara tomou conhecimento da presente informação.-------------------------------------------------- 
 

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

 
Neste período registaram-se duas intervenções:-------------------------------------------------------------- 
 
Efetuada pelo munícipe Alberto Torpes, residente na Rua Alferes Malheiro, nº 20, 
relativamente aos problemas causados pelos imóveis números 18 e 22 que estão devolutos e 
em ruína, sobre a qual tomou as devidas notas no sentido da câmara municipal ver como pode 
intervir;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Efetuada pelo munícipe Fortunato Batista, residente na Quinta D’El Rey, relativamente ao 
ruído provocado por trabalhadores num estaleiro instalado num terreno privado ao lado da 
sua habitação que lhe tem causado grandes perturbações, assunto inclusivamente colocado à 
Junta de Freguesia, nomeadamente ao senhor Presidente da União de Freguesias de Salvador 
e Santa Maria da Feira, que o informou ter reencaminhado a mesma ao senhor vereador.------- 
 
O vereador Rui Marreiros tomou nota das duas intervenções e informou relativamente ao 
assunto exposto pelo senhor Alberto Torpes que iria averiguar a situação, nomeadamente se 
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alguma das habitações é propriedade da Câmara Municipal e como é que a autarquia poderá 
atuar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao assunto exposto pelo senhor Fortunato Baptista referiu ter já conhecimento 
e não respondeu diretamente uma vez que o mesmo lhe chegou através da Junta de 
Freguesia. Acrescentou que os fiscais das áreas do ambiente e urbanismo já se deslocaram ao 
local, contudo existe ali efetivamente um problema porque o terreno é propriedade privada, 
ou seja, legalmente a Câmara Municipal pode atuar, como aliás fez intimando o proprietário, 
no que respeita à retirada de certos materiais como latas de tinta, pneus, etc., bem como 
proceder à limpeza do terreno mas relativamente aos andaimes não pode. A questão do ruído, 
como não se trata de nenhum estabelecimento comercial, terá o senhor Baptista que ligar 
para a PSP no sentido desta se deslocar ao local e atuar, disse.-------------------------------------------- 
 

4. – Proposta de atribuição de Medalhas de Mérito Municipal 2022;---------- 

 
As insígnias e medalhas municipais destinam-se a distinguir pessoas individuais ou entidades 
coletivas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, que se hajam destacado por serviços 
distintos altamente meritórios duradouramente prestados ao Município ou à população e cujo 
nome, por esse facto, se torne intrinsecamente ligado ao Concelho de Beja. Têm ainda como 
objetivo distinguir, igualmente, qualidades profissionais e de cumprimento do dever revelado, 
no serviço, por funcionários da Câmara Municipal, das Juntas de Freguesia do Concelho, das 
Empresas Municipais e dos membros da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Beja.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, nos termos do artigo 21º do Regulamento Municipal de Insígnias e Medalhas, propõe a 
Câmara Municipal de Beja, a atribuição das seguintes Medalhas de Mérito Social (atribuída a 

pessoas singulares ou coletivas, que desenvolvam a sua atividade social no Concelho, e que no 
desenvolvimento dessa atividade se tenha notabilizado na prática de qualquer ato ou projeto que tenha 

contribuído para a valorização e enriquecimento social na área do Município):--------------------------------
Dr. Jacinto Brito Lança, a título póstumo;-----------------------------------------------------------------------
Dr. José Lebre;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. Lopes Vasques, a título póstumo;-----------------------------------------------------------------------------
Dr. Fonseca, a título póstumo;--------------------------------------------------------------------------------------
Dr. Rabaça;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. Escoval Lopes, a título póstumo;------------------------------------------------------------------------------
Enfª Florina Bárbara dos Santos;----------------------------------------------------------------------------------
Enfª Maria Florinda de Jesus de Almeida;----------------------------------------------------------------------
Enfª Maria Roselita Paulino Constantino Moreira;-----------------------------------------------------------
Enfª Cristina Maria da Mata Gonçalves;-------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade e escrutínio secreto, aprovar a presente proposta e 
submetê-la à Assembleia Municipal para ratificação.(Deliberação nº 279)------------------------------- 
 

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

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

6. – Encerramento;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram treze horas e 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 
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de câmara, datada de 22 de outubro de 2021, para secretariar as reuniões do órgão executivo, 
redigi e subscrevo.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Beja 
 
 

______________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 
 

O Assistente Técnico 
 
 

_____________________ 
João Daniel Frazão Felício 

 

Aprovada por maioria com um voto contra do 

vereador Rui Eugénio (CDU) e uma abstenção do 

vereador Vítor Picado (CDU) em reunião de 

câmara realizada em 04 de maio de 2022 
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