
 
 

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 dez, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
dezoito de maio 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. – Tomada de Posse do Conselho Municipal de Segurança dos Cidadãos 
de Beja;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
“Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, pelas dez horas, em reunião de 
Câmara, realizou-se a Tomada de Posse dos membros designados pelas entidades que 
constituem o Conselho Municipal de Segurança dos Cidadãos de Beja, ao abrigo da Lei nº 
33/98, de 18 de julho, com as alterações introduzidas pela Lei nº 106/2015, de 25 de agosto e 
pelo Decreto-Lei nº 32/2019, de 04 de março e nos termos do artigo 14º do Regulamento do 
suprarreferido Conselho Municipal – mandato 2021-2025, aprovado pela Assembleia 
Municipal, pela seguinte ordem:-----------------------------------------------------------------------------------
Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova como Presidente da Assembleia Municipal de Beja, 
Carlos Manuel Castilho Casimiro como Presidente da União de Freguesias de Albernoa e 
Trindade, Maria João Palma Brissos como Presidente da Junta de Freguesia de Baleizão, Vítor 
Manuel Ramiro Morais Besugo como Presidente da Junta de Freguesia de Beringel, Nelson 
Gatinho da Cruz como Presidente da União de Freguesias de Salvada e Quintos, António 
Mestre da Silva Ramos como Presidente da União de Freguesias de Beja de Salvador e Santa 
Maria, Sérgio José Rebolo Bravo como Presidente da União de Freguesias de Santa Vitória e 
Mombeja, Miguel Domingos Condeça Ramalho como Presidente da União de Freguesias de 
Beja de Santiago Maior e São João Baptista, Eduardo Luís Casaca Pelado como Presidente da 
União de Freguesias de Trigaches e São Brissos, Manuel Joaquim das Dores como 
representante do Ministério Público na Comarca de Beja, Rui Inácio Marreiros como 
representante da Proteção Civil Municipal, Rui Coelho como representante da Guarda Nacional 
Republicana, Ana Pereira como representante do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, António 
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Guerreiro como representante dos Bombeiros Voluntários de Beja, Adélia Palma como 
representante do Estabelecimento Prisional de Beja, Sara Lima Duarte como representante da 
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, Fernanda Maria Pereira como representante da 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, Sérgio Filipe como representante do Agrupamento 
de Escolas nº 2, Manuel David Masseno como representante do Instituto Politécnico de Beja, 
Magda Lista como representante da Cruz Vermelha Portuguesa, Luís Pedro Gomes Cano 
Dargent como representante da Santa Casa da Misericórdia, João Pedro Passinhas Cascalheira 
como representante do Centro Social Nossa Senhora Da Graça, Luís Amaro como 
representante do Centro Infantil Coronel Sousa Tavares, Patrícia Cardoso como representante 
do Núcleo de Apoio à Vítima, José Inácio Bexiga Fialho como representante da Associação 
Cultural e Recreativa Zona Azul e Hugo Gonçalves como representante do NERBE/AEBAL – 
Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral.----------------------------------------------------------
Não estiveram presentes a senhora Presidente da Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, Maria 
Lucília Pereira Simão Rosa, o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora das 
Neves, António Francisco Cascalheira Pardal, o senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
Santa Clara de Louredo, Luís Miguel da Silva Gaspar, o senhor Presidente da Junta de Freguesia 
de São Matias, António Manuel Góis Grade, o representante da Polícia de Segurança Pública, 
Luís Manuel dos Santos Carvalho Aguiar, o representante da DICAD – Divisão de Intervenção 
nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, o representante do Agrupamento de 
Escolas nº 1, António Eduardo Sequeira dos Santos, a representante da Escola Profissional 
Bento Jesus Caraça, Maria da Saudade Cordeiro, o representante da SOLIM – Associação para a 
Defesa dos Direitos dos Imigrantes, Alberto Matos, o representante da Companhia de Teatro 
Lêndeas d´Encantar e o representante da FAABA – Federação das Associações de Agricultores 
do Baixo Alentejo, sem terem apresentando justificação para o efeito. Todos os referidos 
membros tomarão posse posteriormente.----------------------------------------------------------------------
Após as assinaturas que legitimam esta tomada de posse, foi encerrado este ato solene pelas 
10:30 horas do mesmo dia, do qual se lavrou ata, que foi assinada pelos membros da Câmara 
Municipal eleitos e que constitui documento anexo número um que faz parte integrante da 
presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paços do Concelho, aos dezoito dias do mês de maio do ano dois mil e vinte dois.”----------------- 
 

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

 

2.1. – Proposta de aprovação da ata número 9/2022;--------------------------------- 

 
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 9/2022, relativa à reunião de câmara 
realizada no dia quatro de maio de dois mil e vinte e dois, que foi previamente enviada a todos 
os eleitos e aprovada por maioria com as abstenções do senhor Presidente da Câmara e da 
senhora vereadora Maria de Fátima Jacinto do Estanque por não terem participado na 
mesma.(Deliberação nº 308)------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
A senhora vereadora Maria de Fátima Estanque, no uso da palavra, lamentou o facto da 
candidatura ao concurso de apoio à programação dos teatros e cineteatros da RTCP, 
promovido pela Direção Geral das Artes, não ter sido aprovada e ter merecido uma nota final 
muito desfavorável. No entanto, tem a certeza que a autarquia, depois de avaliar o que é que 
correu mal este ano, irá envidar todos os esforços para que em 2023 ainda se possa aproveitar 
esta linha de financiamento.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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A questão que surge, na sequência da não aprovação desta candidatura, é qual o impacto que 
este facto poderá ou não ter relativamente à programação de 2022 e como é que se irá 
ultrapassar alguns constrangimentos que possam surgir por não haver este financiamento, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Eugénio, em nome dos vereadores da Coligação Democrática Unitária, 
deixou um louvor pelo regresso da Beja Romana e uma palavra de apreço pelo excelente 
trabalho desenvolvido por todos os que estiveram envolvidos na sua organização e realização. 
Se existiam algumas dúvidas acerca daquilo que a cidade precisa neste âmbito, o fim-de-
semana passado veio dissipar essas mesmas dúvidas e demonstrar que se precisa 
efetivamente de iniciativas culturais que dinamizem e tragam vida para o centro de Beja.--------
Assim, apelou mais uma vez e continuará a fazê-lo durante todo este mandato, para que se 
reforce o investimento nas áreas culturais, do turismo, da programação, da produção e 
sobretudo no apoio às associações que contribuem para que o Concelho mexa e tenha vida 
como se verificou este fim-de-semana não só com a Beja Romana mas também com o Festival 
Internacional de Teatro do Alentejo e com o Festival das Maias.------------------------------------------
Relativamente à mata municipal, deixou também uma palavra de apreço e regozijo por 
verificar que se iniciou a intervenção, trabalho esse que irá garantir com certeza uma maior 
segurança para todos os utentes daquele espaço da cidade. Já se percebeu que existem 
algumas vozes contra mas esta é uma intervenção necessária pelo que deixou também um 
apelo para que numa fase seguinte se proceda à reflorestação das áreas que irão ficar mais 
abertas, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à candidatura apresentada à 
Direção Geral das Artes e à sua rejeição, informou que a Câmara Municipal não irá reclamar 
mas em anos futuros, se as mesmas voltarem a abrir, tentar-se-á elaborar uma candidatura 
mais capaz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disse que desde que está em funções é a primeira candidatura que a Câmara Municipal de 
Beja viu rejeitada, contudo, daqui não resulta qualquer prejuízo efetivo, não resulta é o 
benefício acrescido expetável, ou seja, o Pax-Júlia sempre funcionou sem candidaturas, no 
entanto, a programação poderá, eventualmente, ter de ser revista face ao previsto porque 
havia alguns espetáculos em que o financiamento era fundamental, 50% do município e 50% 
de cofinanciamento e os espetáculos inseridos na candidatura alguns continuarão por um 
preço mais baixo e outros poderão ter de ser reagendados para outras datas.-----------------------
Sublinhou que o executivo em funções também lamenta naturalmente esta situação, é uma 
forma de aprendizagem, analisar o que é que correu mal e como é que a candidatura terá de 
ser elaborada no futuro se voltar a abrir, agora, o Pax-Júlia não perderá valência nem 
qualidades mas havia aqui uma perspetiva de apoio às companhias profissionais do Concelho e 
que perante esta reprovação não irá acontecer o que lamentam profundamente. Tentou-se, as 
coisas não correram bem, têm de tirar elações sobre isso mas não há um recuo, fica-se no 
mesmo sítio com a programação que tem havido no Pax-Júlia até agora e que terá de ser 
adaptada à tesouraria da Câmara Municipal de Beja uma vez que não se pode contar com os 
50% de financiamento.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à Beja Romana, o evento correu muito bem, algumas coisas que acontecerem 
terão de ser olhadas no futuro com outra atenção mas a iniciativa em si correu realmente bem 
sobretudo porque a comunidade, nomeadamente as associações, os agrupamentos escolares, 
o Projeto COM_VIDA, o Centro Social do Lidador, a Universidade Sénior, etc., se envolveram 
tremendamente, com um carinho extraordinário e quando isto acontece, seja para este evento 
ou outro qualquer, as coisas só podem correr bem.----------------------------------------------------------
Relativamente à limpeza e reflorestação da mata municipal era uma situação imperativa e 
naturalmente que os comentários vão nos mais diversos sentidos. A mata em termos globais 
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tem cerca de 8.000 árvores e o previsto é o abate de cerca 500 árvores identificadas como 
estando mortas, doentes ou em perigo o que apesar de tudo é significativo. Contudo, será 
posteriormente efetuada uma replantação que será mais intensa nos períodos frios sobretudo 
com espécies autóctones para além de se verificar também árvores que estão a germinar e 
que resultam de outras pequenas, agora, o facto de estarem ali neste momento dezassete 
pessoas a fazer aquele trabalho previsto para quinze dias, dá uma impressão de grande 
azáfama, intensidade e a sensação que se vai derrubar a mata toda e obviamente que não é 
nada disso, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros acrescentou que a densidade em determinadas zonas era tal 
que não irá haver zonas completamente descobertas e até irá permitir a entrada de luz que 
estava a impedir o crescimento de algumas árvores de geração espontânea que estavam a 
surgir e que ajudarão a compor a mata. Efetivamente a azáfama foi grande, a empresa que é 
especializada, chegou com muito pessoal e equipamento e até fica com a sensação que houve 
pessoas que não perceberem muito bem o que se ia passar e que acharam que a mata ia “toda 
ao ar” mas naturalmente não é nada disso, disse.------------------------------------------------------------- 
 
Relativamente à questão colocada pelo senhor vereador Rui Eugénio, nomeadamente, se a 
nova Residência de Estudantes do Instituto Politécnico vai ser instalada naquela clareira 
enorme entre o edifício da ESTIG e a Avenida Comandante Ramiro Correia, o senhor Presidente 
da Câmara e senhor vereador Rui Marreiros responderam que é precisamente nesse local, 
propriedade do Instituto Politécnico de Beja, que está prevista a instalação.-------------------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro disse que os temas que trazia para colocar são 
precisamente os colocados pelos vereadores da Coligação Democrática Unitária, portanto, deu 
desde logo os parabéns ao executivo pela Beja Romana que foi e é de uma mais-valia muito 
acentuada até porque na opinião do “Beja Consegue” e relativamente à última edição, há 
claramente uma evolução e uma aposta mais forte que melhorou muito todo o envolvimento 
da comunidade com uma grande interligação entre as instituições pelo que todo o 
investimento feito teve um retorno social e económico saindo a cidade a ganhar. Contudo, 
neste fim-de-semana realizaram-se outros eventos que acabam por ser demasiados para a 
dimensão da cidade, aspeto que deve ser avaliado para tentar “diluir” as iniciativas pelas 
semanas, mas a nota é claramente positiva.--------------------------------------------------------------------
Relativamente à candidatura da Direção Geral das Artes a nota já não é tão positiva, 39 
projetos apoiados, 18 não apoiados. Só apenas 3 das 57 candidaturas tiveram pontuações mais 
baixas que o Pax-Júlia que recebeu uma pontuação de 35.10 quando se precisa de 60 para 
merecer aprovação. O que é que aconteceu? Mais, outro facto que o surpreendeu bastante foi 
a pontuação de 8,2 atribuída à equipa do Pax-Júlia que devido à sua competência, 
profissionalismo e saber o que faz é desejada e acarinhada por todas as bandas que cá vêm 
atuar, portanto, gostaria de saber porque é que isto aconteceu e é neste sentido que solicitou 
ao senhor Presidente da Câmara acesso ao documento que justifica estas pontuações que com 
certeza chegou à Câmara Municipal de Beja, disse.----------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à ordem do dia.---------------------------------- 
 

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

 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, responsável pelos pelouros da Divisão 
Administrativa e Financeira; Gabinete de Apoio ao Investimento; Divisão de Turismo e 
Património; Divisão de Cultura; Serviço de Empreitadas; Gabinete Jurídico e Gabinete de 
Comunicação, apresentou os seguintes assuntos:------------------------------------------------------------- 
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3.1. – Proposta de carência de renda – Grupo Dia Supermercados;------------- 

 
Registo nº 5257, de 12 de maio de 2022, do Gabinete de Apoio ao Investimento, informando 
que o Grupo Dia Supermercados, concessionário de uma área no Mercado Municipal de Beja, 
tem mantido a sua operação durante as obras de reabilitação do Mercado.---------------------------
As referidas obras têm tido algumas dificuldades de execução derivadas das seguintes 
situações:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemas de peças da estrutura do edifico na antiga zona dos talhos que não foi possível 
identificar em fase de projeto;--------------------------------------------------------------------------------------
Situação da pandemia com constrangimentos diversos no recrutamento de mão-de-obra para 
a execução da obra;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dificuldades no fornecimento de materiais devidos à pandemia COVID-19.-----------------------------
Assim, o prazo inicial tem-se prolongado com prejuízos para a operação do grupo no local, 
pelo que pretendem que a Câmara possa de alguma forma minorar essa situação, tendo 
apresentado para o efeito uma proposta de carência de rendas. Analisada a mesma é de 
parecer que a pretensão apresentada de minorar a situação é justa.------------------------------------
Propõe-se que seja apresentada a seguinte contraproposta por parte da Câmara:------------------
Carência de uma renda em 2022 – julho;------------------------------------------------------------------------
Carência de duas rendas em 2023 – janeiro e julho.----------------------------------------------------------
Manutenção por parte da empresa dos compromissos assumidos relativos à operação.-----------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 309)---------  
 

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

 
Registo nº 5077, de 06 de maio de 2022, do Serviço de Ação Cultural, informando que nos dias 
10 e 11 de junho, vai decorrer em Beja organizado pela Associação Culturmais, o Festival 
denominado NADA FEST, no Espaço dos Infantes e na Praça da República.------------------------------
Assim, propõe-se a atribuição de um apoio no valor de 6.000,00 € (seis mil euros), a pagar em 2 
tranches, a primeira no fim de maio, 75% do valor (4.500,00 €) e a segunda no fim de junho, 
25% do valor (1.500,00 €), conforme despacho do senhor Presidente da Câmara.--------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um apoio no 
valor de seis mil euros.(Deliberação nº 310)---------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 5084, de 06 de maio de 2022, do Serviço de Ação Cultural, informando que no mês 
de junho, de 22 a 26, vai ter lugar o Festival MUPA, uma organização da Associação TRUGIA, a 
decorrer em Beja.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, propõe-se a atribuição de um apoio de 10.000,00 € (dez mil euros), verba que será paga 
em duas vezes. A primeira no fim de maio, 60% do valor (6.000,00 €) e a segunda no fim de 
junho, 40% do valor (4.000,00 €), conforme despacho do senhor Presidente da Câmara.-----------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária, aprovar a presente proposta e atribuir um apoio no valor de dez mil 
euros.(Deliberação nº 311)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Requerido pela Arruaça – Associação Juvenil, a atribuição de um apoio pontual financeiro, no 
valor de 950,00 €, para fazer face às despesas que se preveem na contratação de artistas e 
preformares, som, luz e respetivos técnicos, licenciamento, segurança, alimentação e 
dormidas, decoração e divulgação, no âmbito da realização do II Beja Pride, dia no dia 02 de 
julho de 2022.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária, aprovar a presente proposta e atribuir um apoio no valor de quinhentos 
euros.(Deliberação nº 312)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Os vereadores da Coligação Democrática Unitária apresentaram a seguinte Declaração de 
Voto:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Considerando que os montantes propostos pelo executivo em permanência são 
manifestamente insuficientes para que os organizadores dos referidos festivais atinjam os 
objetivos a que se propõem.----------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que ao reduzir drasticamente os apoios às associações desportivas, recreativas e 
culturais corre-se o sério risco destas reduzirem também a sua atividade ou até extinguirem-
se.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando ser imperativo que os eleitos na autarquia entendam que, independentemente 
de outros subsídios que as associações possam ter, quando enviam um pedido à autarquia em 
determinado valor é porque necessitam desse apoio para realizar as atividades e que com 
cortes tão substanciais aos pedidos se coloca em causa a realização das mesmas.-------------------
Considerando que o primeiro pedido apresentado pelos organizadores do MUPA foi de 
17.000,00 € e sabendo que o executivo em permanência tinha a intenção de atribuir 10.000,00 
€, os vereadores da CDU apresentaram em reunião de câmara, em fevereiro último, uma 
proposta de 12.000,00 €, que não foi considerada.-----------------------------------------------------------
Considerando que desta redução resultam algumas alterações na programação inicialmente 
prevista e que dificilmente poderão também estas associações possuir um plano B que preveja 
a realização de um evento com menores custos e apoios mais reduzidos, uma vez que os 
artistas possuem agendas próprias muitas vezes não compatíveis com este tipo de dúvidas ou 
planos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que relativamente à realização do Beja Pride, a proposta que vem a reunião de 
câmara é de 500,00 € quando o pedido da Arruaça é de 950,00 €, e a opinião dos vereadores 
da CDU é que pelo menos se deveria tentar chegar aos 750,00 €.----------------------------------------
Pelo exposto e por considerarem que os apoios não vão ao encontro das necessidades, 
abstiveram-se nas votações dos apoios a atribuir à Associação TRUGIA e à Arruaça – Associação 
Juvenil.”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido pelo Coro Juvenil do Carmo de Beja, a atribuição de um apoio pontual financeiro 
para fazer face às despesas (deslocações de avião e alojamento para os 24 membros do Coro), no 
âmbito da participação no International Choir Competition in Provence (Sudeste de França), que 
decorrerá entre os dias 07 e 11 de julho de 2022.-------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de trezentos euros.(Deliberação nº 312)----------------------------------------------------------------- 
 
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:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

 
Requerido por Francisco António da Trindade Meira e Ilda de Jesus Inácio Meira, que 
pretendendo vender a fração A do prédio sito no Largo Escritor Manuel Ribeiro, nos 7, 8 e 9, em 
Beja, pelo valor de 190.000,00 €, 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 

313)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Requerido por Luís Filipe Fernandes Parrinha e Bárbara Isabel Ferreira da Cunha Parrinha, 
que pretendendo vender a fração B do prédio sito na Rua Portas de Aljustrel, nº 15, em Beja, 
pelo valor de 76.000,00 €, 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 

314)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Paulo Alexandre, que pretendendo vender a fração C do prédio sito na Rua de 
Mértola, nº 28, 3º, em Beja, pelo valor de 143.500,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de 
Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e 
venda do mesmo.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação, interesse no exercício do mesmo.-------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 

315)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por António José Picado Rebolo, que pretendendo vender o prédio sito na Rua da 
Mouraria, nº 5, em Beja, pelo valor de 66.500,00 €, 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 

316)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por António Manuel Marques Revez e Maria José Rocha Baião, que pretendendo 
vender o prédio sito na Rua de Lisboa, nº 1, em Beja, pelo valor de 205.000,00 €, 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 

317)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Maria do Céu Vieira Guerreiro Maldonado, que pretendendo vender o prédio 
sito na Rua do Esquível, nº 16,, em Beja, pelo valor de 35.000,00 €, 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 

318)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

3.4. – Pedido de emissão de certidão de aumento de compartes;--------------- 

 
Requerido por Joaquina Cândida Benedita Lança, a emissão de certidão de aumento de 
compartes do prédio rústico denominado por “Fonte da Bica”, artigo 268º - C, da Freguesia de 
Beringel, com a área de 1,7ha.--------------------------------------------------------------------------------------
Analisada a pretensão e não havendo inconveniente do ponto de vista arquitetónico e 
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urbanístico na ampliação do número de compartes, poderá ser emitida a respetiva certidão.----
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 319)------------ 
 

3.5. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licença especial de ruído;----------------------------------------------------------------------------- 

 
Requerido pela Associação Juvenil Lendias d’Encantar, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído para a realização do evento "Percurso 
pedestre no Centro Histórico de Beja – Paramos ou Morremos – Uma Ópera em formato 
audiovisual", dia 05 de maio de 2022.----------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 320)------------ 
 
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:------------ 
 

3.6. – Pedido de Investimento Anual Projeto COM_VIDA;---------------------------- 

 
Requerido pelo Centro Social Nossa Senhora da Graça, o valor relativo ao Investimento no 
Projeto COM_VIDA.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
O projeto COM_VIDA ganhou uma dimensão e importância no Concelho de Beja, que os 
impedem de terminar as atividades e apoio que é dado aos seniores do município, basta 
lembrar que estão envolvidos neste projeto mais de 500 idosos, em todas as freguesias, de 
forma gratuita e com o apoio total ao nível da estimulação cognitiva e motora, bem como, do 
envolvimento comunitário, tão importante para o seu bem-estar e saúde. Este projeto é 
reconhecido a nível nacional e internacional  e tornou-se uma marca de referência das boas 
práticas na área do envelhecimento ativo.----------------------------------------------------------------------
Nesse sentido, foi feita, em coordenação com a Câmara Municipal, uma candidatura ao Fundo 
de Inovação Social. Devido à queda do governo, eleições, e demora na tomada de posse dos 
órgãos de soberania, todo o processo se atrasou, estando porém, na iminência do seu 
deferimento e execução. O processo que estão a seguir para a candidatura do Fundo de 
Inovação Social, pressupõe que, primeiro a medida seja considerada como IES (Iniciativa de 

Empreendedorismo Social), o que, pela sua natureza, e anterior aprovação como Parcerias para o 
Impacto, já o é, e uma segunda fase onde serão acompanhados pelo Banco de Fomento.---------
Refere-se que é para todos um esforço importante manter estas atividades disponíveis para os 
nossos seniores, de forma a que, as mesmas, continuem gratuitas e acessíveis a todos, porque, 
olhando para os dados das avaliações que têm sido feitas e aos inúmeros estudos sobre os 
impactos do projeto, os benefícios que os idosos têm obtido na sua saúde e bem-estar, são 
muito importantes e significativos. Sobre estes dados e estudos colocam-se completamente 
disponíveis para partilhar essa informação com vossas Excelências.------------------------------------- 
Desta forma, para o ano de 2022, e tendo em conta que em 2021 tinha existido um 
investimento no valor de 13.768,60 €, estabeleceu-se que o valor a ser pago será de 26.060,15 
€, referente ao remanescente, calculado a partir do valor do custo real total do projeto, para o 
ano de 2022. O custo total real do projeto para 2022 está previsto em 95.794,44 €.----------------
A candidatura ao Fundo de Inovação Social permite manter a relação e o selo do Portugal 
Inovação Social, tão importantes para a credibilidade e visibilidade do projeto.----------------------
O valor a ser pago para 2023 será renegociado no final do ano de 2022, devendo ser 
estabelecido um protocolo, assim que possível para regular a relação entre o município e a 
Instituição na gestão do projeto COM_VIDA.--------------------------------------------------------------------
Mais reforçam que a candidatura ao Fundo de Inovação Social é uma medida para manter os 
custos do projeto num horizonte de sustentabilidade e com valores suportáveis para todas as 



 

Página 9 de 12 
 

partes envolvidas.------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido e transferir o valor de vinte 
e seis mil e sessenta e euros e quinze cêntimos para o Centro Social Nossa Senhora da 
Graça.(Deliberação nº 321)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3.7. – Proposta de aprovação do Regulamento Interno do SAAS – Serviço 
de Atendimento e Acompanhamento Social;-------------------------------------------------- 
 
Considerando que, no limite, a partir de 01 de janeiro de 2023, os Municípios têm 
obrigatoriamente que assumir a transferência de competências no domínio da ação social.------
Considerando que neste sentido, passa a ser competência das autarquias locais assegurar o 
Serviço de Atendimento e de Acompanhamento Social o qual se reveste de enorme 
importância, ao nível da proteção social aos grupos mais vulneráveis, através da 
disponibilização de informação e da mobilização dos recursos adequados a cada situação, 
tendo em vista a promoção da melhoria das condições de vida e bem-estar das populações, 
condições essas facilitadoras da inclusão social.---------------------------------------------------------------
Considerando que este serviço assegura o atendimento e o acompanhamento de pessoas e 
famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão social, os beneficiários do RSI e o 
atendimento de situações de emergência social.--------------------------------------------------------------
Considerando que a Portaria 188/2014, de 18 de setembro, regulamenta esta resposta, bem 
como as condições de organização e funcionamento do serviço de atendimento e 
acompanhamento social (SAAS), ao nível da organização e funcionamento do serviço prestado, 
por forma a garantir uma uniformização de procedimentos, ao nível das regras orientadoras, 
da atuação das diferentes modalidades de intervenção, enquanto resposta social, da Câmara 
Municipal de Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que deste modo, o presente regulamento pretende reunir os elementos 
essenciais com vista à transparência e normalização de procedimentos, relativos ao 
funcionamento interno da referida resposta social, nomeadamente no que respeita às relações 
entre a Câmara Municipal de Beja, os seus clientes/utentes, a Cáritas Diocesana de Beja, com 
quem estabelece Protocolo para as respostas de SAAS e RSI, e a Associação Sementes de Vida 
com a qual estabelece um Protocolo de RSI, bem como na definição dos circuitos e 
metodologias de trabalho.-------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando a normal atividade e finalidade da referida resposta social, propõe-se a 
aprovação do Regulamento Interno do SAAS – Serviço de Atendimento e Acompanhamento 
Social, que constitui documento anexo número dois e faz parte integrante da presente ata.-----
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. A vereadora Maria de 
Fátima Estanque não participou na presente deliberação.(Deliberação nº 322)------------------------ 
 

3.8. – Proposta de doação do campo de futebol da Salvada ao Clube 
Desportivo e Recreativo Salvadense;--------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 5252, de 12 de maio de 2022, do Gabinete Jurídico, informando que a Câmara 
Municipal de Beja deliberou, em 07 de outubro de 2020, e por forma a celebrar contrato de 
comodato entre o Município de Beja, na qualidade de proprietário e o Clube Desportivo e 
Recreativo Salvadense, do Campo de Futebol inserido no perímetro urbano da Salvada, prédio 
urbano descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 746/281201, de freguesia da 
Salvada, com 31580,00m2, proceder ao destaque de uma única parcela com 10.600,00m2 de 
área total e 140,00m2 de área coberta, no perímetro urbano da Salvada, classificado na planta 
de ordenamento como “espaço de uso especial”, confinando com arruamento público, dando 
cumprimento ao disposto no nº 4 do artigo 6º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, 
na sua redação atual. Em simultâneo foi, igualmente, aprovada a minuta do contrato de 
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comodato a celebrar entre o Município de Beja e o Clube Desportivo e Recreativo Salvadense. 
O contrato de comodato cuja minuta foi aprovada, não foi celebrado, uma vez que não existiu 
acordo, por parte do CDR Salvadense, quanto aos termos do mesmo, sendo que pretendendo o 
Clube candidatar-se a apoios disponíveis para os clubes desportivos, no que respeita às 
instalações desportivas, segundo informou, não o poderá fazer na qualidade de comodatário 
do imóvel, sendo requisito da candidatura a tais apoios que seja, nomeadamente, arrendatário 
ou proprietário do imóvel.-------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, se assim se entender, e salvo melhor entendimento, poderá propor-se à 
Câmara Municipal, nos termos do artigo 165º, nº 1 do Código do Procedimento 
Administrativo, a revogação parcial da deliberação de 07 de outubro de 2020, apenas na parte 
em que aprovou a celebração e a minuta do contrato de comodato, mantendo-se a 
deliberação quanto à aprovação do destaque da parcela nos seus precisos termos, propondo-
se, ainda, que a Câmara Municipal delibere sobre a doação, pelo Município de Beja, ao Clube 
Desportivo e Recreativo Salvadense, da parcela do imóvel a destacar e que se encontra supra 
identificada e cujo destaque a Câmara Municipal deliberou aprovar.------------------------------------
Nos termos do artigo 33º nº 1 g) do anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, compete à 
Câmara Municipal adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG, 
pelo que compete ao Órgão Executivo deliberar sobre a doação da parcela de terreno a 
destacar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado pela Câmara Municipal em 07 de outubro de 2020 proceder ao destaque da 
parcela com 10.600,00m2 de área total e 140,00m2 de área coberta, destinado a instalações 
desportivas, composto por campo de futebol e balneário. Nessa sequência, embora não tenha 
chegado a proceder-se ao registo do destaque na Conservatória do Registo Predial, foi 
atribuído novo artigo matricial à parcela a destacar, a qual se encontra inscrita na matriz 
predial respetiva sob o artigo 1271, da respetiva freguesia, o que deverá ser tomado em 
consideração na certidão de destaque a emitir pelos serviços da Câmara Municipal (foi emitida 

certidão pelos serviços da DAU em 4/12/2020, na sequência da mencionada deliberação, a qual deverá 

ser alterada/retificada em conformidade com a alteração do artigo matricial), necessária ao registo a 
efetuar na Conservatória do Registo Predial.-------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e proceder à doação do 
campo de futebol da Salvada ao Clube Desportivo e Recreativo Salvadense.(Deliberação nº 323)- 
 

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

 
Requerido pelo Cercibeja, Cooperativa para a Educação, Reabilitação, Capacitação e Inclusão 
de Beja, C.R.L., 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 324)--------- 
 
Requerido pelo Centro de Paralisia Cerebral de Beja, no âmbito do Programa de Apoio à 
Dinamização de Atividades Pontuais das IPSS’s do Concelho de Beja, para a realização de um 
evento solidário, denominado “Sunset by CPCB”, que este ano tem por base a celebração dos 
40 anos da Instituição.------------------------------------------------------------------------------------------------
O apoio solicitado destina-se à aquisição dos copos que são oferecidos aos participantes no 
evento, sendo que o custo total dos mesmos é de 1.585,81 €. Analisada a candidatura e 
verificado o cumprimento dos requisitos exigidos pelo Programa, propõe-se a concessão de 
um subsídio no valor de 1.189,35 € (referente a 75% do valor solicitado).----------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 325)--------- 
 



 

Página 11 de 12 
 

Requerido pelo Despertar Sporting Clube, a atribuição de um apoio pontual financeiro, no 
valor de 3.947,00 €, no âmbito da organização do XII Raid Cidade de Beja BTT;-----------------------
Atendendo à dimensão e âmbito do evento, o apoio financeiro solicitado é consideravelmente 
mais elevado do que em provas desportivas semelhantes anteriores. No orçamento 
apresentado, o peso do apoio financeiro solicitado ao município representa cerca de 60% e 
não 40% como indica o DSC. Considera-se também que os 5,00 € de inscrição são um valor 
baixo para fazer face às despesas inerentes, tendo em conta o que é praticado em eventos 
desta natureza.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Após reunião técnica, face à logística, valores das inscrições e apoio PAMAD previsto para a 
componente desportiva, propõe-se um apoio no valor de 500,00 €.-------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de quinhentos euros.(Deliberação nº 326)----------------------------------------------------------------- 
 

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

 
Requerido pelo Beja Basket Clube, a isenção do pagamento de taxas relativas à cedência de 
transporte para uma deslocação da equipa de SUB18 masculinos a Portimão, dia 22 de maio de 
2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 327)------------ 
 
O pedido efetuado pelo Clube de Patinagem de Beja, foi retirado uma vez que se irá recorrer 
ao aluguer de transporte.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Requerido pelo Clube Bejense dos Amadores de Pesca Desportiva, a isenção do pagamento 
de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação de cinco atletas para 
participar no Campeonato Regional de Pesca ao Achigã de margem, que se realizará no 
Alqueva, dia 12 de junho de 2022.---------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 328)------------ 
 
Requerido pela Rufar & Bombar – Associação Cultural, a isenção do pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para deslocação de cerca de 20 pessoas (crianças e adultos), a 
Almada, no âmbito da participação da orquestra no Festival de Percussão "Almada Batuka", 
dia 09 de julho de 2022.----------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 329)------------ 
 
Requerido pela Rufar & Bombar – Associação Cultural, a isenção do pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para deslocação de cerca de 20 pessoas (crianças e adultos), a 
Montijo, no âmbito da participação da orquestra no Festival de Percussão da cidade, dia 27 de 
agosto de 2022.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 330)------------ 
 
Requerido pelo Centro Paroquial e Social do Salvador, a isenção do pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para realização da viagem de finalistas na resposta social de 
pré-escolar, ao Zoomarine, Albufeira, dia 08 de julho de 2022.--------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 331)------------ 
 
Requerido pela Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo, a isenção do pagamento de 
taxas relativas à cedência de transporte de aproximadamente 20 crianças de jardim-de-
infância, ao Parque da Cidade de Beja, no âmbito da atividade intergeracional "Mega Aula 
Ginástica" em parceria com o projeto COM_VIDA, no próximo dia 03 de maio de 2022.------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 332)------------ 
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3.12. – Resumo Diário de Tesouraria nº 92, relativo ao dia dezassete de 
maio de dois mil e vinte e dois;------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de cinco milhões, 
duzentos e noventa e um mil, cento e quarenta e um euros e vinte e sete cêntimos, sendo 
quatro milhões, setecentos e oitenta e sete mil, cento e um euros e nove cêntimos de 
operações orçamentais e quinhentos e quatro mil, quarenta euros e dezoito cêntimos de 
operações não orçamentais.----------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara tomou conhecimento da presente informação.-------------------------------------------------- 
 

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

 
Estando presente na reunião o senhor António Manuel Gonçalves que questionou novamente 
acerca da prestação da caução, no valor de cerca 16.000,00 €, no âmbito da operação de 
loteamento urbano, sita na Rua General Humberto Delgado, em Penedo Gordo, o senhor 
vereador Rui Marreiros informou que, depois de consultar o processo, efetivamente os 
serviços notificam o requerente para apresentar os elementos em falta, nomeadamente, o 
termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direção técnica das obras o 
alvará de empreiteiro emitido pelo InCI, I.P. que confira habilitações adequadas à natureza ou 
valor da obra, acompanhado de apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela 
reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho e o documento comprovativo da 
prestação de caução para se poder emitir o alvará de licença de obras de urbanização. Uma 
vez que o senhor Manuel Gonçalves ainda não entregou o documento da prestação de caução 
legalmente exigido os serviços não lhe podem emitir o alvará de licença. Contudo, e para evitar 
algum mal-entendido, o processo foi analisado pelo Gabinete Jurídico que o enviou para a 
fiscalização para esta se deslocar ao local e verificar o que é que realmente se passa, disse.------  
 

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

 
O Presidente da Câmara Municipal de Beja 
 

 
______________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 
O Assistente Técnico 

 
 

_____________________ 
João Daniel Frazão Felício

 

Aprovada por maioria com 1 

abstenção em reunião de câmara 

realizada em 01 de junho de 2022 
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