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Ata número doze, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
quinze de junho do ano dois mil e vinte e dois;---------------------------------------------- 

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

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

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

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

 

1.1. – Proposta de aprovação da ata número 11/2022;--------------------------------- 

 
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 11/2022, relativa à reunião de câmara 
realizada no dia um de junho de dois mil e vinte e dois, que foi previamente enviada a todos os 
eleitos e aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 364)---------------------------------------------------- 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
A senhora vereadora Maria de Fátima Estanque perguntou ao senhor Presidente da Câmara se 
já existe alguma data prevista para a visita às obras do mercado que ficou por realizar.-----------
Relativamente à freguesia de Cabeça Gorda, perguntou qual o ponto de situação do pedido já 
efetuado há alguns meses pela Junta de Freguesia sobre a colocação de lombas e alguma 
sinalética bem como à situação da habitação sito na Avenida Alonso Gomes, que foi abordada 
aqui na mesma altura, disse.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, informou sobre a questão do mercado, que não foi nada 
agendado e que a senhora vereadora fez bem em recordar para então se marcar a visita.-------- 
 
Quanto às questões da Cabeça Gorda, o senhor vereador Rui Marreiros, informou que estão 
listadas para serem realizadas. Tem havido problemas com a entrega de lombas e também 
alguma dificuldade de mobilidade na equipa que trata da questão da sinalética, que entretanto 
já está reposta nas melhores condições mas havia algumas prioridades de pintura de 
passadeiras que do ponto de vista da segurança eram mais graves. Ainda a semana passada 
falou com a Presidente da Junta, a situação está a ser acompanhada e não está esquecida, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O senhor Presidente da Câmara, relativamente à questão da habitação referiu que foi algo 
para o qual já olharam com detalhe no mandato anterior, quando efetuaram uma visita à 
Cabeça Gorda, e é um problema jurídico de alguma complexidade, tanto é que parece ser uma 
coisa simples, mas que ainda não se conseguiu resolver. Essa habitação, que é muito estreita, 
causa graves problemas, nomeadamente nas habitações contíguas. Sabe também que a 
instalação do Museu do Brinquedo na Cabeça Gorda, que chegou a estar prevista para esse 
espaço, vai ser noutro muito melhor, junto ao lavadouro, informação que obteve da Junta de 
Freguesia e da pessoa que vai ceder parte do seu espólio a esse museu mas, 
independentemente disso, é uma situação que carece de ser resolvida para bem dos 
moradores nas habitações adjacentes, mas de facto, como disse, do ponto de vista jurídico há 
grande dificuldade e não há certezas em como agir e como proceder relativamente àquela 
moradia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor vereador Rui Marreiros, acrescentou que aquilo que está a ser estudado é a melhor 
forma jurídica de se conseguir resolver problemas complexos do ponto de vista da posse, daí 
estar a ser estudado um mecanismo para resolver várias coisas e essa habitação entra nesse 
pacote, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor vereador Rui Eugénio colocou as seguintes questões:-------------------------------------------
A primeira, tentar saber alguns pormenores da instalação da nova superfície comercial, em 
concreto que tipo de acessos vai ter e se de alguma forma poderá violar algum espaço da 
Reserva Agrícola Nacional.-------------------------------------------------------------------------------------------
Por outro lado, deu conta de uma preocupação. Souberam que no fim-de-semana, no decurso 
do torneio de futebol Beja CUP, o mesmo teve de ser interrompido num dos campos onde 
habitualmente pousa o helicóptero de emergência, situação que acontece algumas vezes. 
Agora coincidiu com o torneio, outras vezes tem coincidido com os treinos que são realizados 
pelo que perguntou se o executivo em permanência tem ideia para alguma solução de 
instalação, inclusivamente, de um heliporto em Beja, que evite estas situações que não são 
muito agradáveis mas, há falta de outro espaço, compreendem que deva ser ali até dada a 
proximidade com o hospital. Mais, sabendo-se que o hospital em tempos tinha um espaço 
para os helicópteros aterrarem, nomeadamente, o campo de futebol que hoje em dia está 
ocupado sobretudo para estacionamento de viaturas, deveria indagar-se junto do conselho de 
administração se poderá ser retomada a utilização daquela área para esse efeito, disse.---------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, informou que a superfície comercial que está a ser neste 
momento instalada terá duas entradas, uma através da Avenida Fialho de Almeida logo a 
seguir ao contorno da Vinha e depois terá uma saída também para a Avenida Salgueiro Maia. 
Não viola qualquer regra de PDM, embora essa dúvida tenha vindo a ser colocada até na 
comunicação social, nomeadamente, no Jornal de Notícias e não está na zona de proteção do 
quartel, portanto, desse ponto de vista está em conformidade com o ordenamento do 
território do Município de Beja.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor vereador Rui Marreiros acrescentou que obviamente se não estivesse em 
conformidade não podia ter sido licenciada, aliás, para além do Ministério da Defesa 
acompanhar o PDM, se houvesse qualquer violação eles obviamente que reagiam.-----------------
A questão das acessibilidades foi também estudada, foram feitas algumas alterações ao pedido 
inicial daquela superfície e as obras estão a decorrer a bom ritmo mas não se sabe ainda qual é 
a data prevista para conclusão das mesmas, contudo, espera-se que seja para breve, 
atendendo à evolução dos trabalhos, disse.--------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, sobre a questão do helicóptero e de situações de emergência, 
referiu que de facto, no aeródromo existe um ponto de aterragem que não tem condições, 
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que fica a uma distância significativa da cidade para casos de emergência o que pode fazer a 
diferença entre uma assistência a tempo e uma assistência fora de tempo. Não conhece 
nenhuma alternativa e com a maior sinceridade disse que é algo que neste mandato ainda não 
foi trabalhado com o hospital, portanto, é daqueles assuntos para os quais não existe 
alternativa mas fica a nota para quando reunir com o Conselho de Administração da ULSBA 

eventualmente tentar encontrar-se uma solução se possível dentro do recinto do hospital que 
seria melhor que o campo sintético, disse.---------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Eugénio, acrescentou que, futuramente, até poderá ser instalado na 
construção da segunda fase do hospital, porque o heliporto era uma das infraestruturas 
previstas, pelo que mais tarde haverá com certeza a necessidade de se voltar a este assunto 
até para em conjunto fazerem mais alguma pressão para que isso avance, disse.-------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado, colocou as seguintes questões:---------------------------------------
Relativamente à estrada de Santa Vitória-Mina da Juliana, e uma vez que foi dito há algum 
tempo que o empreiteiro se iria deslocar para a via no sentido de tentar resolver algumas 
irregularidades e insuficiências que existem, observou que estão a ser executados um conjunto 
de trabalhos de regularização dos pisos entretanto precocemente deteriorados. Neste sentido, 
perguntou se existe algum relatório de quem fez a fiscalização da obra sobre essas 
insuficiências e o que é que vai ser feito se bem que sendo a intervenção efetuada no âmbito 
de uma empreitada as garantias podem e devem ser acionadas se necessário num período de 
cinco anos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à TGR – Taxa de Gestão de Resíduos perguntou qual o racional que foi feito por 
parte da EMAS, E.M. para imputar este valor ao consumidor final? Deu o exemplo da sua fatura 
que está a ter sempre uma conta de mais de 2,00 € de taxa de gestão de resíduos, ou seja, 
grosso modo é como se estivessem a ser tratados todos os meses mais de 100kg de resíduos 
provenientes do seu domicílio, pelo que importa perceber como é que foi calculado este 
racional que acresce á fatura da água dos consumidores e que informação existe da entidade 
reguladora para esta repercussão, disse.------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, informou relativamente à estrada de Santa Vitória-Mina da 
Juliana que a mesma será intervencionada pelo empreiteiro com três equipas diferentes de 
forma faseada. Uma primeira equipa, que já está no terreno, e que irá tratar de melhorar a 
drenagem em pontos identificados para evitar que as águas pluviais tendam a ir para a 
estrada, depois, uma segunda equipa que irá instalar um conjunto significativo de valas nas 
laterais dessas mesmas zonas e uma terceira e última equipa que tratará da correção do 
pavimento aplicando nova massa asfáltica nos pontos que apresentam fissuras e que 
entretanto não aguentaram mais do que os primeiros meses de circulação naquela via, 
portanto, vão ser três equipas diferentes, em três fases diferentes, até se regularizar tudo 
aquilo que de facto não teve a durabilidade esperada. Apesar de tudo, a estrada apresenta, 
uma situação inultrapassável, isto é, só tem cinco centímetros de espessura de alcatrão, o que 
é relativamente pouco tendo em conta que, normalmente, essa espessura é entre sete a oito 
centímetros, mas era o que estava previsto no projeto e na empreitada. De qualquer forma as 
correções onde a estrada “partiu” vão ser feitas com novos enchimentos.-----------------------------
Relativamente à previsão para a conclusão da intervenção não consegue dizer e quanto a 
relatórios da obra, não tem essa resposta pelo que terá de perguntar ao serviço de 
empreitadas, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado referiu que realmente faz sentido a questão da drenagem e 
aliás foi possível ver in loco essa situação nalgumas áreas mas estando estes trabalhos no 
âmbito da empreitada o empreiteiro assumirá toda esta intervenção que é necessário fazer, 
perguntou?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O senhor Presidente da Câmara, informou que o empreiteiro assumirá quase toda a 
intervenção porque o Município tem mais um encargo no valor de 33.000,00 € relativamente à 
colocação de valas laterais de escoamento da água, crê que numa extensão de um quilómetro 
e quatrocentos metros, para evitar males maiores na zona onde a estrada abriu mais e que 
não estavam previstas no primeiro projeto, portanto, aqui não é uma correção, é uma coisa 
nova, tudo o resto está coberto.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Relativamente à questão da TGR, o senhor vereador Rui Marreiros referiu que, como o 
vereador Vítor Picado saberá, a mesma é aplicada em função do metro cúbico de água 
consumida, aliás, houve inclusivamente uma informação pública na altura que fez esse rácio. 
Depois no PAYT o valor será pago, não em função do metro cúbico de água consumida mas em 
função do preço dos sacos de plástico, que neste momento não estão a ser pagos uma vez que 
o sistema, como têm vindo a dizer, se encontra no método experimental, portanto, na 
verdade, todos os clientes abrangidos pelo PAYT ou não, estão a pagar em função da água 
consumida com um valor fixo por metro cúbico conforme decidido internamente.------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara quis partilhar a seguinte informação relativamente à questão 
da TGR: Disse que o estudo técnico do atual tarifário foi ainda elaborado pelo Engº Fernando 
Curado, e a TGR, votada numa reunião de câmara de 2020, começou a ser aplicada apenas em 
janeiro de 2022, porquê? Porque foi também na altura da implementação da tarifa social da 
água, mas de facto, em termos de consumidor e de aumento para 22,00 € a tonelada de lixo 
indiferenciado em aterro, esse deu-se no dia 01 de julho de 2021.---------------------------------------
Aproveitou para dar conhecimento que em 2021 o Município de Beja entregou à RESIALENTEJO, 
381.000,00 € de TGR e teve uma contrapartida de receita da fatura dos munícipes de 67.000,00 
€, o que se traduz num resultado negativo de 310.000,00 € e que poderiam ter servido para 
outros investimentos. São obrigações que têm de ser necessariamente asseguradas e que a 
maioria da opinião pública naturalmente não conhece. Agora, com a manutenção da TGR nos 
22,00 €/tonelada e fazendo a extrapolação do primeiro quadrimestre em que o resultado 
negativo foi de cerca 80.000,00 €, é expectável que este passivo de 310.000,00 € diminua este 
ano para 200, 210, 250.000,00 €, agora, combinar esta questão de cada vez termos menos lixo 
indiferenciado e sensibilizar os cidadãos a fazerem reciclagem e aquilo que é repercutido na 
fatura, é um exercício de equilíbrio difícil, mas estão abertos a fazer um debate amplo sobre 
essa matéria, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros acrescentou que o efeito de escala aqui também é 
importante e está já em implementação num setor e outros em aquisição, o aumento do 
número de ecopontos que é a única solução, retirar os moloks e pôr ecopontos, e a 
RESIALENTEJO nos últimos três anos têm tido um trabalho fantástico de subida de números a 
todos os níveis com a entrega nossa dos bio resíduos que muitas vezes eram encaminhados 
erradamente para aterro contribuindo para a sobrecarga do mesmo e para o custo, situação 
que hoje no âmbito do projeto dos Verdes praticamente não existe e, portanto, quer no 
papelão, quer no vidro, quer no plástico, e com algumas variações nos municípios menores a 
maior contribuição será sempre Beja, disse.-------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado, relativamente a esta questão da repercussão, olhando para a 
fatura no final do mês, olhando para outros municípios e ficando sempre a dúvida se os outros 
fazem mal ou é o de Beja que faz bem, referiu que isto é acima de tudo uma questão técnica 
mas também ideológica. Obviamente à Câmaras que internalizam esses valores, deixando de 
fazer outras coisas naturalmente, mas é de facto uma verdade absoluta que a fatura no 
concelho de Beja é bastante elevada para o consumidor final. Voltará com certeza a esta 
questão uma vez que entretanto também está à espera de algumas informações por parte da 
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ERSAR.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em relação ao PAYT, como se disse aqui, está numa fase experimental mas está nessa fase já há 
demasiado tempo para se poderem tirar algumas conclusões, aliás, ficou de se fazer um ponto 
da situação três meses depois do sistema entrar em vigor e três anos depois nada mudou pelo 
que acha que já peca um bocadinho por tardio. Alertou também para uma situação que, na 
sua opinião, se pode e deve fazer, nomeadamente, melhorar ou enfatizar a comunicação com 
o consumidor residente na zona do PAYT.-----------------------------------------------------------------------
Para terminar e não se importando nada de ser até apelidado de chato, relativamente à EMAS, 
E.M., desde logo a comunicação do ACP e também todas aquelas questões que têm a ver com a 
reposição da verba aos trabalhadores, bem como a questão do Acordo Empresa, perguntou se 
chegou mais alguma informação e qual o ponto da situação, disse.-------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, acrescentou ainda relativamente à questão dos custos com 
resíduos, que o Município de Beja, a manter-se o quadro nos oito meses do ano que temos, 
entre janeiro e abril, terá provavelmente um resultado negativo a rondar os 240, 250.000,00 
€.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depois, estando ainda na fase do aumento do capital social da RESIALENTEJO, este ano serão 
pagos 240.000,00 €, nos próximos dois anos 200.000,00 € e, depois, com a tarifa social da água 
e o cartão municipal sénior o apoio anual será na ordem dos 120.000,00 €. Estas três 
componentes somadas resultam num resultado de sensivelmente 600.000,00 € negativos por 
ano do município, mas que são absolutamente fundamentais para haver uma qualidade boa 
de depósito. Mais, existe, como todos sabem, a possibilidade da taxa de gestão de resíduos 
passar muito em breve de 22,00 €/por tonelada para 33,00 €/tonelada, mas enfim, espera que 
isso não suceda, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor vereador Vítor Picado acrescentou que os aterros na Região estão todos em fim de 
vida, a capacidade é de 6% em todo o Alentejo e não havendo financiamento, custando uma 
célula para 15 anos sensivelmente 2.000.000,00 € enfim, a realidade é que vamos precisar 
sempre ter sempre células de aterro. Obviamente, que há um caminho a percorrer de 
sensibilização, de comunicação com as pessoas e às vezes obrigá-las a pagar, mas considera 
que esta é uma discussão que deve ser feita a nível nacional com bastante afinco, através da 
Associação Nacional de Municípios, etc., porque de facto não se pode sistematicamente 
continuar a repercutir no consumidor, às vezes até insuficiências dos próprios sistemas.----------
Considera também, e esta é uma opinião muito pessoal, que a taxa que os municípios pagam 
deveria ser utilizada para voltar aos sistemas e ajudar a baixar a fatura ao consumidor final. O 
que se vê de vez em quando são umas verbas do fundo ambiental muito interessantes que dão 
para comprar um carrinho elétrico que dura quatro ou cinco anos o que é manifestamente 
pouco, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor vereador Rui Marreiros respondendo às questões colocadas, referiu em primeiro 
lugar que o PAYT é um sistema experimental e tal como o próprio nome diz será experimental 
até o executivo achar que tem de ser. Grosso modo, o sistema tem dado resultados, as 
pessoas estão satisfeitas e a perspetiva é fazer ajustes, alargar eventualmente a área de 
intervenção e portanto não partilha dessa preocupação, aliás, na sua opinião é um sistema que 
vai estar sempre em afinação e será sempre experimental por ser uma coisa muito direta. A 
única mudança será as pessoas deixarem de pagar a fatura da água e passarem a pagar os 
sacos. A outra questão que o senhor vereador Vítor Picado referiu e bem é a necessidade de 
fazer o reforço de comunicação que é algo que já está no terreno e outra em preparação, 
principalmente dirigida a algumas comunidades estrangeiras que têm criado alguns problemas 
de maior acumulação porque obviamente a rotação é aquela que se conhece e muitas vezes a 
dificuldade de comunicação e de linguagem não permite que eles percebam o que é que está 
em jogo em termos das horas de recolha.-----------------------------------------------------------------------
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Relativamente às questões da EMAS, E.M., a empresa tem uma administração eleita e uma 
administradora executiva a tempo inteiro e portanto serão geridas no seio da administração 
no seu curso normal, disse.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor vereador Vítor Picado, relativamente ao PAYT, disse estar, grosso modo de acordo 
com aquilo que o senhor vereador referiu. Estão identificadas as questões, será sempre um 
sistema experimental, falta comunicação porque a dinâmica da cidade mudou.---------------------
Sobre as perguntas que insiste várias vezes e que o senhor vereador responde de uma forma 
mais alargada, transmitindo muito pouco relativamente aquilo que é necessário, está de 
acordo e já o tinha dito que é um caminho que se deve fazer naturalmente, mas é um caminho 
que se faz há quatro anos e meio sem que os trabalhadores tenham uma resposta, e portanto, 
acima de tudo, têm que se definir linhas claras e se se pretende ou não desenvolver um 
caminho de negociação para melhorar as condições de trabalho dos mesmos. Uma é a questão 
da ACT que veio dar razão aos trabalhadores na sua justa reivindicação. Outra é a questão do 
Acordo Empresa e dos aumentos que são solicitados que nunca chegou a bom termo e isto, na 
opinião dos vereadores da CDU, são questões de opção, aliás, vendo no Relatório e Contas da 
EMAS, E.M., que por exemplo a empresa em 2019 gastou em serviços externos de publicidade, 
propaganda e comunicação 140.000,00 € e em 2020, 170.000,00 €, aquilo que tem vindo a ser 
solicitado pelos trabalhadores de aumento por mês de 90,00 €, 112 trabalhadores no final de 
14 meses, serão cerca de 130 a 140.000,00 €, o que de facto se traduz numa questão de 
privilegiar uma visão em detrimento de outra e com isto não está a querer dizer que não é 
legitimo o conselho de administração decidir desta forma, agora, pode ou não estar de acordo, 
portanto, espera que rapidamente a administração se entenda com estas solicitações dos 
trabalhadores e que possa ser agilizado este procedimento que já está há muito tempo a ser 
falado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à tarifa social da água gostaria de perceber quantas famílias é que estão a ser 
beneficiadas com a implementação desta medida?----------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros disse ao senhor vereador Vítor Picado que a EMAS, E.M., tem 
uma administração eleita que toma as suas decisões, e portanto, se o vereador continua a ter 
dúvidas nessas matérias, dirija-se à administração para esta lhe responder áquilo que entender 
e não ande a fazer constantemente política e politiquice. Todos sabem como é que as coisas 
funcionam, sabem qual é a posição do STAL, a EMAS nunca tratou mal os seus trabalhadores e 
nem sequer admite que isso seja posto em causa, aliás, tomara que todas as empresas e todas 
as organizações públicas e todos os sindicatos tratassem tão bem os seus colaboradores como 
a empresa municipal o faz, portanto, a politização destes fenómenos que o senhor vereador 
insiste em fazer recorrentemente não traz benefício algum, os sindicatos têm os seus papéis, 
as administrações têm os seus papéis e as coisas correm naturalmente, umas não correm a 
favor das administrações, outras não correm a favor dos sindicatos.------------------------------------
Relativamente à informação que o senhor vereador Vítor Picado transmitiu que é algo que ele 
evita dizer por considerar que não devia ser da esfera pública, nomeadamente, que o sindicato 
sugeriu que os aumentos dos colaboradores da EMAS, E.M. fossem de 90,00 €/pessoa, que se 
duplicasse o subsídio de alimentação e que se duplicasse o subsídio de risco, referiu que tudo 
isto apurado tem um valor superior a 250.000,00 €, isto é razoável, perguntou? não é, mas as 
coisas têm que ser faladas, têm que ser discutidas em sede própria, no momento próprio, nos 
lugares próprios, e enquanto vereadores não devem fazer disto uma chicana política 
constante, portanto, se o vereador tem dúvidas sobre o funcionamento da empresa, se faz 
favor, dirija essas questões ao conselho de administração que este responderá às mesmas, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado disse que coloca estas questões neste fórum porque tem 
legitimidade política para o fazer.--------------------------------------------------------------------------------- 
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O senhor vereador Rui Marreiros interrompeu para dizer que essas não são questões para se 
colocarem aqui, percebe o interesse histórico e conhecido do vereador Vítor Picado com a 
EMAS, E.M, tudo certo, mas mais valia apresentar propostas concretas e positivas em vez de 
andar sempre à procura da coisa e da coisinha e como é que está o processo do STAL e da ACT 

etc., traga propostas positivas como os seus colegas vereadores costumam fazer em vez de 
andar sempre à procura da coisinha, se quiser coisinhas, pergunte ao Conselho de 
Administração que eles respondem, disse.---------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado, referiu como estava a dizer antes de ser interrompido, que a 
reunião do órgão da Câmara Municipal de Beja é o espaço que considera essencial para 
colocar estas questões até porque já colocou, até por escrito, questões ao Conselho de 
Administração da EMAS, E.M., mas as respostas por vezes vêm tardias.---------------------------------
Relativamente a politizar ou não é o senhor vereador Rui Marreiros que leva para esse 
caminho, ele apenas está a colocar aqui a questão porque também do conhecimento que têm, 
convenhamos é um processo que se arrasta no tempo.----------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros disse ainda que isto aqui não é o Conselho de Administração 
da empresa, como não é a administração da Alentejo XXI, é a Câmara Municipal e os órgãos 
próprios das empresas têm o seu mandato para exercer as suas funções. A Câmara Municipal e 
eles enquanto vereadores têm a obrigação de controlo e fiscalização das empresas e dos 
órgãos em que participam, tudo certo, ninguém abdica disso e mais faltava que o fizessem, 
agora, a gestão dessas organizações compete a elas próprias e as questões de detalhe que o 
senhor vereador constantemente traz para aqui para agitar a conversa, são questões que são 
resolvidas no seio do Conselho de Administração, podem não estar de acordo, mas a posição 
do executivo é esta até porque não faz qualquer sentido estar-se aqui sempre a bater na 
mesma coisa uma vez que inclusivamente se desvirtuam até os próprios assuntos.----------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado, como estava a dizer antes de ser mais uma vez interrompido 
pelo senhor vereador é que têm a legitimidade para colocar essas questões aqui, têm essas 
informações que querem retirar, às vezes com bastante dificuldade, o senhor vereador pode 
catalogá-las de mais ou menos política, é um direito que lhe assiste, tal como também é um 
direito que lhes assiste fazerem as questões que pretendem ver respondidas. Estarão 
naturalmente em desacordo nalgumas e de acordo noutras, contudo, dentro da intervenção 
dos vereadores da CDU, muito claramente, irão continuar a questionar, o executivo e o 
vereador respondam ou não se assim entenderem mas, esta questão para eles, não é de 
somenos importância porque diz respeito às condições de vida dos trabalhadores, disse.--------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro fez a seguinte intervenção:-------------------------------------
Primeiro, parabéns à organização da Beja CUP e a toda a envolvência que a Câmara Municipal 
teve no evento, porque são eventos destes que projetam, dimensionam e fazem seguir um 
caminho de estratégia para o Concelho. A organização, a estrutura, mostrou que somos 
capazes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Segundo aspeto, ruas do Penedo Gordo da União de Freguesias de Beja de São João Baptista e 
Santiago Maior. Ontem foi convidado pelo executivo da Junta para uma visita, neste caso 
concreto, ao Penedo Gordo, e de facto constatou situações de caminhos, que julga serem já do 
conhecimento do executivo em funções, que se forem intervencionados no imediato podem 
poupar algum dinheiro aos cofres da autarquia uma vez que a intervenção depois não terá de 
ser tão funda.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perguntou à senhora vereadora qual o ponto da situação relativamente aos refugiados 
ucranianos que o Município de Beja em boa hora acolheu. Passada esta euforia inicial em que 
toda a gente recebia telefonemas ou a convidar para fazer parte de uma comitiva para ir 



 

Página 8 de 32 
 

buscar ucranianos, agora é que as coisas começam a sentir-se e portanto pretendia saber 
quantos são? Como é que estão? Como é que está a questão da língua? Quais as perspetivas 
profissionais para estas pessoas? Se estão a pensar em ficar ou se a pensar ir embora?--------
Finalmente, ao senhor presidente, disse que não gosta de o ouvir dizer que as pessoas não 
sabem quando se gasta duzentos e tal mil euros para suprir uma taxa, ou não se diz nada ou se 
diz que as pessoas não sabem é por culpa de quem informa ou é por culpa das pessoas, 
portanto, senhor presidente, decida quem tem a culpa das pessoas não saberem, mas algumas 
pessoas sabem, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, informou que as ruas do Penedo Gordo estão de facto 
referenciadas, a Câmara Municipal tenciona intervir durante este ano de 2022 por 
administração direta no Penedo Gordo com betuminoso novo num conjunto de ruas, não 
avança uma data concreta porque existem imponderáveis, mas pode partilhar que as próximas 
intervenções, em termos de pavimentação, a partir da próxima semana serão no Bairro das 
Flores que está muito mau e depois na Rua Dom José do Patrocínio Dias que sistematicamente 
solta pedras de grande dimensão no cruzamento com a Rua Sousa Porto.-----------------------------
Sobre a questão dos resultados negativos e dos passivos, só o fez pelo facto do senhor 
vereador ter referido que na sua fatura tem 2,80 €/mês, portanto, apenas quis explicar que 
apesar desse valor que todos pagam, uns menos outros mais, a soma do mesmo no ano 
passado foi de 67.000,00 € e que a despesa da Câmara Municipal de Beja foi de 381.000,00 €, 
é informação que fica, mas acredita que o cidadão comum, porque não lhe é transmitido, não 
tenha noção destes valores.-----------------------------------------------------------------------------------------
Finalmente, referiu que partilham inteiramente aquilo que o senhor vereador Nuno Palma 
Ferro referiu sobre o Beja CUP, mérito maior do Clube Desportivo de Beja, a Câmara cedeu as 
infraestruturas desportivas e amanhã vai realizar-se o torneio feminino, e o Desportivo de Beja 
foi também extremamente simpático com a Associação de Futebol de Beja, uma vez que se 
realiza a final da Taça no Distrito de Beja e eles dispensaram o Fernando Mamede para esse 
efeito. Têm tido uma colaboração fantástica com as instituições e portanto estão de parabéns 
porque foi de facto um fim-de-semana grandioso em termos de número de pessoas na cidade 
de Beja, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino começou por referir, relativamente ao Beja CUP, que o 
mérito é quase exclusivo dos promotores do evento, nomeadamente, o Clube Desportivo de 
Beja e a Câmara Municipal fez aquilo que estava ao seu alcance no sentido de promover o 
melhor possível o evento, fazer chegar essa informação a quem de direito e apoiar com tudo 
aquilo que era necessário dentro daquelas que são as suas possibilidades.----------------------------
Relativamente à questão dos ucranianos, informou que há neste momento uma unidade 
hoteleira que está a acolher as pessoas que vão chegando, vem inclusivamente um protocolo 
para ratificação hoje porque não foi possível antes atendendo à necessidade de reunir um 
conjunto de assinaturas entre as entidades bem como ter de ser analisado pelo Gabinete 
Jurídico. A unidade em questão acolheu dez mulheres, dois adolescentes, duas crianças e um 
bebé. Neste momento há nove quartos ocupados, quatro ainda livres porque o ACM vai 
enviando as famílias conforme definido na tipologia de família a acolher para além da vontade 
também das pessoas quererem ou não vir para Beja. Serão enviadas faseadamente mais 
famílias uma vez que o protocolo está estabelecido até um limite de 30 agregados. Houve 
entretanto quatro pessoas que saíram, duas voltaram para a Ucrânia por livre e espontânea 
vontade e outras duas resolveram voltar a Vila Nova de Milfontes onde já tinham criado 
algumas raízes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Todas estão integradas num curso intensivo para português online e pós laboral, porque a 
maior parte delas também já está a trabalhar, uma num lar, três num hotel da cidade e uma a 
cuidar de uma idosa auferindo um vencimento bom atendendo aos valores que se pagam 
atualmente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Quais as suas profissões de origem? Sabe que uma pessoa é médica, outra trabalhava num 
banco mas poderá ver as outras tendo em conta que nas fichas de definição dos agregados 
constam essas informações.-----------------------------------------------------------------------------------------
Todas estão integrados em cantinas sociais, através da Cáritas e da Fundação Nobre Freire, 
portanto, a Câmara não está a suportar qualquer encargo com a alimentação, excetuando o 
pequeno-almoço e a diferença no valor do quarto.-----------------------------------------------------------
De forma geral estão bem integradas, os meninos estão todos integrados em escolas e 
infantários, há a vontade também de querem partilhar um pouco daquilo que é deles, já 
realizaram inclusivamente um almoço partilhado com uma sopa típica da Ucrânia, convidando 
os técnicos que estão a fazer todo o acompanhamento a almoçar com elas, técnicos e técnicas 
que estão a ser espetaculares porque estão a tirar o seu tempo, inclusivamente a trabalhar 
fins-de-semana para acompanhar estas pessoas, ainda que muitas já se desloquem para os 
sítios das refeições sozinhas e já conheçam mais ou menos a cidade. Outro acompanhamento 
que tem sido feito, é a uma pessoa diabética e que está a ter todo o apoio a nível do centro de 
saúde através de uma médica, também ucraniana, especialmente para atender.--------------------
Neste momento, está tudo a correr muito bem mas a cidade de Beja está naturalmente aberta 
a acolher mais pessoas até ao limite, disse.--------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado acrescentou ainda que naturalmente, os vereadores da CDU 

estão de acordo com o destaque dado ao Beja CUP e aproveitou também para dizer que se 
realizou outro evento, nomeadamente, o Festival NADA – Na Alma do Alentejo, dirigido a um 
grupo de pessoas muito específicas, mas que é obviamente muito importante também para o 
concelho e, tratando-se de uma primeira edição, dentro das limitações plasmadas no relatório, 
considerou que a organização do mesmo também está de parabéns, daí dizerem que a Câmara 
Municipal tem um papel fundamental no apoio ao movimento associativo para que, em 
conjunto, se consiga pôr esta cidade e este concelho a funcionar, disse.------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Eugénio quis ainda referir que constatou com muito agrado o início das 
obras de reparação exterior e de pintura do Colégio dos Jesuítas, onde está instalada a GNR, 
um dos edifícios que fazem parte do património histórico da cidade, pelo que apenas 
pretendia saber se a Câmara Municipal teve alguma participação nesta intervenção. É de facto 
uma obra importante, pelo menos de fachada, porque lá dentro com certeza que precisa de 
muitas mais obras, a degradação deve ser enorme, mas pelo menos a fachada vai ficar com um 
outro aspeto que é muito importante, disse.------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, informou que a GNR teve um período de alguns anos de 
indefinição quanto à continuidade naquele espaço ou à edificação de um novo na periferia da 
cidade e, finalmente, foi tomada a decisão a nível central, de se manterem onde estão, aliás, 
havia até contato de unidades hoteleiras com a Diocese, que é proprietária do edifício, no 
sentido de se poder converter o mesmo em unidade hoteleira.-------------------------------------------
A GNR decidiu manter-se naquele local e por isso está também a fazer um investimento 
volumoso, não tão volumoso quanto se pensa, porque uma parte significativa daquele 
trabalho está a ser feita com meios próprios e diretos da Guarda Nacional Republicana, 
nomeadamente pelos próprios militares da unidade, que estão a trabalhar aos fins-de-semana 
e folgas na própria recuperação do espaço.---------------------------------------------------------------------
Pedidos à Câmara Municipal de Beja têm sido poucos, ainda há alguns dias solicitaram uma 
barquinha para pintar pontos mais elevados e, portanto, dentro daquilo que são as suas 
capacidades a autarquia procura corresponder, disse.------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros acrescentou que além da barquinha que deu também um 
grande apoio na fase inicial para retirar ervas e arbustos que estavam a crescer nas paredes, 
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foi também solicitado algum material de pavimento, pedras para repor a calçada na parte 
interior e apoio de máquinas, retroescavadoras, bem como na questão do licenciamento, etc.-- 
 
O senhor Presidente da Câmara, deu conhecimento que existe ainda a intenção da Guarda 
Nacional Republicana instalar em Beja, o Museu do Automóvel Antigo da GNR, com algumas 
viaturas muito antigas da corporação.---------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado disse relativamente a este assunto que mesmo no interior, 
diga-se logradouro, estão veículos apreendidos há uma série de anos, aliás, esta intervenção 
feita desta forma com os meios internos é fundamental porque o volume de obras necessárias 
se for através de empreitada se calhar é coisa para sete, oito milhões de euros ou mais.----------
Alertou ainda que é importante também exercer-se pressão para a necessária intervenção no 
edifício do ex-Governo Civil, que tem salas sem quaisquer condições de trabalho, outras 
completamente tomadas pelos pombos, ou seja, é um edifício que parece funcionar a várias 
velocidades porque alberga espaços equipados com tecnologia de ponta e espaços 
completamente abandonados com urgente necessidade de intervenção, disse.---------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à ordem do dia.---------------------------------- 
 

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

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

2.1. – Proposta de aprovação do Relatório de Gestão e Prestação de 
Contas Consolidado do Município de Beja relativo ao ano 2021;----------------- 

 
Nos termos do artigo 75º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, com as alterações que lhe 
foram introduzidas, os municípios, as entidades intermunicipais e as suas entidades 
associativas, devem apresentar contas consolidadas com as entidades detidas ou participadas. 
O Grupo Autárquico é composto por um município, uma entidade intermunicipal ou uma 
entidade associativa municipal e pelas entidades controladas, de forma direta ou indireta, 
considerando-se que o controlo corresponde ao poder de gerir as políticas financeiras e 
operacionais de uma outra entidade a fim de beneficiar das suas atividades.-------------------------
Deverão ainda ser consolidadas, na proporção da participação ou detenção, as empresas locais 
que, de acordo com o artigo 7º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, última versão atualizada 
Lei nº 2/2020, de 31 de março, integrem o setor empresarial local e os serviços 
intermunicipalizados, independentemente da percentagem de participação ou detenção do 
município.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplica-se também o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas 
(SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de novembro, nomeadamente a 
Norma de Contabilidade Pública 22 Demostrações Financeiras Consolidadas e Norma de 
Contabilidade Pública 26 Contabilidade e Relato Orçamental.---------------------------------------------
As Demonstrações Financeiras consolidadas devem ser elaboradas e aprovadas pela Câmara 
Municipal, de acordo com o estabelecido no artigo 76º da Lei nº 73/2013, e submetidas à 
apreciação da Assembleia Municipal no mês de junho do ano seguinte àquele a que respeitam, 
sendo posteriormente publicitada de harmonia com o previsto no artigo 79º da mesma lei.---- 
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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.-------------------------------------------------------------
Grupo Municipal e perímetro de consolidação: O perímetro de consolidação do Município de 
Beja engloba, para além do próprio Município, as seguintes entidades: Município de Beja 
(entidade mãe); EMAS, Empresa Municipal de Agua e Saneamento de Beja, E.M. e Resialentejo – 
Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M..-----------------------------------------------------------------
EMAS: A Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, E.M. – EMAS, situada na Rua 
Conde da Boavista, 16, 7800-456 Beja é uma pessoa coletiva pública, constituída em setembro 
de 2002, como empresa municipal, nos termos da Lei nº 58/98 de 18 de agosto, dotada de 
personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sujeita à 
superintendência da Câmara Municipal de Beja situada na Praça da República, 7800-427 Beja. 
A empresa tem como objeto principal a exploração das seguintes atividades de interesse geral: 
distribuição de água, drenagem de águas residuais e drenagem de águas pluviais.------------------
A EMAS E.M. tem com missão a gestão e exploração dos sistemas públicos de captação, 
tratamento e distribuição de água para consumo doméstico e a gestão e exploração dos 
sistemas públicos de drenagem e tratamento de águas residuais comunitárias, num quadro de 
sustentabilidade económica, social e ambiental, visando a melhoria da qualidade de vida dos 
cidadãos e contribuindo para o desenvolvimento socioeconómico da região.-------------------------
RESIALENTEJO – TRATAMENTO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS – E.I.M.: A AMALGA – Associação de 
Municípios Alentejanos para a Gestão do Ambiente foi constituída em 28 de fevereiro de 2000, 
tendo em 18 de junho de 2004 criado a Resialentejo – Tratamento e Valorização de Resíduos, 
E.I.M. para gerir o Sistema de Tratamento e Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) do 
Baixo Alentejo. Em julho de 2012, em virtude de uma reestruturação jurídico-legal a AMALGA 

incorporou a Resialentejo, através de um processo de fusão, tendo adotado a denominação 
social da Resialentejo – Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M..----------------------------------
A Resialentejo dá destino final aos resíduos indiferenciados (resíduos que não são separados) 
provenientes da recolha municipal e dos materiais recicláveis depositados nos 
ecopontos/ecocentros e da recolha municipal dos concelhos de Almodôvar, Barrancos, Beja, 
Castro Verde, Mértola, Moura, Ourique e Serpa (seus acionistas).-----------------------------------------
A empresa gere ainda o Parque Ambiental de que é proprietária, com uma área de 143ha, 
onde tem reunidas as suas principais infraestruturas de tratamento e processamento de 
resíduos, a saber: 1 Aterro Sanitário; 1 Centro de Triagem; 1 Unidade de Triagem de Vidro; 1 
Ecocentro e 1 Centro de Receção e Triagem de REEE.--------------------------------------------------------
Para além das infraestruturas instaladas no Parque Ambiental, a Resialentejo tem ainda 5 
Estações de Transferência/Ecocentros (Beja, Barrancos, Castro Verde, Mértola e Serpa).---------------
No final de 2014 ficou concluída a empreitada de construção da Unidade TMB que irá 
processar parte dos resíduos produzidos nos municípios associados da RESIALENTEJO.--------------
Evolução da gestão do conjunto de sociedades:--------------------------------------------------------------
Município de Beja: No decurso do ano de 2021, o orçamento municipal obteve as seguintes 
taxas de execução:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

A taxa de execução da receita foi de 87,57%. Relativamente à despesa a mesma foi de 
78,76%.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Previsão da evolução futura do conjunto das entidades que compõem o perímetro de 
consolidação: Não existem previsões de alterações relevantes no que se refere a este ponto.---
Factos relevantes ocorridos após o encerramento do ano: Não ocorreram factos relevantes.---
Resultado Líquido do exercício: Através da análise dos diferentes mapas apresentados 
verifica-se:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) O Município de Beja apresenta um Resultado Líquido do Exercício de 2021, no montante de 
646.106,26 €;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) A EMAS apresenta um Resultado Líquido do Exercício de 2021, no montante de -229.780,09 
€;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) A Resialentejo apresenta um Resultado Líquido do Exercício de 2021, no montante de 
432.564,64 €.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em termos consolidados o resultado líquido do exercício cifra-se em 534.904,20 €.-----------------
O Relatório de Gestão Consolidado do Município de Beja relativo ao ano 2021, constitui 
documento anexo número um e faz parte integrante da presente ata.---------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU, aprovar a 
presente proposta e submetê-la à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 365)------------------------- 
 
Relativamente à observação feita pelo senhor vereador Nuno Palma Ferro sobre a quebra dos 
impostos, o senhor Presidente da Câmara referiu que a mesma, no valor de cerca 400.000,00 
€, aconteceu sobretudo por dois motivos, primeiro porque se baixou a derrama de 1,5% para 
1,35% e segundo devido à pandemia o que fez com que as empresas tivessem resultados 
inferiores, naturalmente.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.2. – Alteração nº 5 ao Orçamento de Despesa e nº 4 às Grandes Opções 
do Plano – 2022;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 6369, de 09 de junho de 2022, do Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, 
propondo a seguinte alteração orçamental que contempla o reforço das seguintes rubricas:-----
Despesas correntes:---------------------------------------------------------------------------------------------------
0102/020201 – Encargos de instalações – Concurso do Gás do Município e Escolas – Aumento 
significativo do preço – 450.000,00 €;----------------------------------------------------------------------------
0102/0602030599 – Outras despesas correntes – Cartão Municipal Sénior 2018 a 2021 (Anual) 
e previsão do valor para 2022 e tarifa social automática para 2022 – 350.000,00 €.-----------------
Despesas de capital:--------------------------------------------------------------------------------------------------



 

Página 13 de 32 
 

0102/0701030203 – Reabilitação Edificação Piscina Descoberta – 191.000,00 € (Revisão de 

preços relativamente aos trabalhos revistos até março de 2022);------------------------------------------------
0102/0701030203 – Reabilitação Edificação Piscina Descoberta – 49.000,00 € (Reparação e 

limpeza de revestimento do tanque da piscina);--------------------------------------------------------------------
0102/0701020303 – Reabilitação edifícios Municipais de habitação IFRRU – Edifício 29 – 
21.900,00 € (Revisão de preços).-------------------------------------------------------------------------------------
A redução de despesas incide nas seguintes rubricas:--------------------------------------------------------
Despesas correntes:---------------------------------------------------------------------------------------------------
0102/02022585 – Energia – 500.000,00 €.----------------------------------------------------------------------
0102/02022545 – Agenda Cultural – 50.000,00 €.-------------------------------------------------------------
0102/02022542 – Eventos – 25 Abril e dia da cidade – 30.000,00 €.-------------------------------------
0102/02021999 – Outros – Assistência Técnica – 100.000,00 €.-------------------------------------------
0102/02021799 – Outros Publicidade – 100.000,00 €.-------------------------------------------------------
0102/02021099 – Outros Transportes – 20.000,00 €.--------------------------------------------------------
Despesas de capital:--------------------------------------------------------------------------------------------------
0102/0701041321 – Percursos acessíveis cidade de Beja – 261.900,00 €.------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 366)--------- 
 

2.3. – Proposta de abertura de consulta prévia;--------------------------------------------- 

 
Presente o processo relativo ao procedimento de consulta prévia para aquisição de serviços 
de fornecimento de gás ao abrigo do Acordo Quadro da Central de Compras da CIMBAL – 
Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, que constitui documento anexo número dois 
e faz parte integrante da presente ata.---------------------------------------------------------------------------
Ao abrigo do artigo 67º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, com a 
redação dada pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de Agosto e Lei nº 30/2021, de 21 de 
Maio, propõe-se a nomeação dos seguintes técnicos para membros do júri do procedimento:--
Presidente: Paulo Luís; Vogais efetivos: José Miguel Martins e Fátima Cortes; Vogais suplentes: 
Jorge Ricardo e Maria João Macedo.------------------------------------------------------------------------------
Propõe-se igualmente que sejam delegadas na comissão de análise todas as competências 
inerentes aos procedimentos pré-contratuais a realizar no âmbito do CCP, sem prejuízo do 
referido no nº 2 do seu artigo 69º.--------------------------------------------------------------------------------
O preço estimado para a aquisição de serviços é de 726.300,00 € (setecentos e vinte seis mil e 

trezentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, distribuído da seguinte forma:-------------
Propõe-se a seguinte repartição de Encargos:------------------------------------------------------------------
2022 …………………………………………………………………………………………………………………….. 363.150,00 € 
2023 …………………………………………………………………………………………………………………….. 363.150,00 € 
A adjudicação será feita segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa, na 
modalidade referida na alínea b) do nº1 do artigo 74º do CCP, sendo avaliado apenas o preço, 
uma vez que as peças do procedimento definem todos os restantes elementos da execução do 
contrato a celebrar. Em caso de empate, as propostas serão ordenadas por ordem crescente 
da categoria das empresas, em termos do volume de negócios do ano anterior.---------------------
O adjudicatário deverá prestar o serviço ao longo de 12 meses.------------------------------------------
Para efeitos do disposto no artigo 290º-A do CCP, o gestor do contrato de aquisição de serviços 
para fornecimento de gás deverá ser o técnico superior José Miguel Martins, devendo o 
mesmo constar do respetivo contrato.---------------------------------------------------------------------------
Para efeitos de tramitação do procedimento na plataforma eletrónica SaphetyGov, propõe-se 
a designação como gestores deste procedimento a colaboradora Fernanda Almeida. Como 
representantes da entidade adjudicante para a comunicação da decisão de contratar em 
plataforma, poderão designar-se Fernanda Almeida e Vanda Batista.----------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submeter a repartição 
de encargos à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 367)--------------------------------------------------- 
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2.4. – Proposta de adjudicação e aprovação da respetiva minuta de 
contrato;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 5775, de 25 de maio de 2022, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo, a adjudicação da empreitada de remodelação da iluminação pública do 
centro histórico de Beja, ao consórcio APS – Estudos, Projetos e Montagens de Iluminação, 
Ldª/A. Santos – Eletricidade, Ldª, pelo valor de 259.000,00 € (s/IVA incluído).-------------------------
Ao abrigo do nº 1 do artigo 98º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com a sua redação atual, a minuta do contrato 
deverá ser aprovada em simultâneo com a decisão de adjudicação.-------------------------------------
Para efeitos do disposto no artigo 290º-A do CCP, propõe-se que o gestor do contrato a 
identificar no seu texto possa ser o Engº Anselmo Correia.-------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar nos termos propostos.(Deliberação nº 368)----- 
 
Presente a minuta de contrato avulso de empreitada de remodelação da iluminação pública 
do centro histórico de Beja, que constitui documento anexo número três que faz parte 
integrante da presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta.(Deliberação nº 369)------------ 
 
O senhor vereador Rui Eugénio, relativamente a este assunto alertou para que haja um 
acompanhamento posterior e não aconteçam aqueles problemas que ocorreram durante 
muito tempo no centro histórico com alguns apagões. Bem sabem que não depende só da 
autarquia mas é preciso uma maior atenção nestas questões, disse.------------------------------------ 
 

2.5. – Proposta de alienação dos lotes de terreno 1 e 2 localizados na Rua 
da Construção, em Beja;------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 5624, de 20 de maio de 2022, do Gabinete de Apoio ao Investimento, informando 
que o Município de Beja deliberou proceder à alienação dos lotes de terreno 1 e 2 localizados 
na Rua da Construção em Beja, tendo realizado para o efeito um concurso público que ficou 
deserto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim tem vindo a ser realizadas diligências para a sua alienação por ajuste direto, 
contactando algumas entidades que tinham manifestado interesse nessa aquisição.---------------
Na sequência desses contactos foi possível obter uma proposta da empresa STET – Sociedade 
Técnica de equipamentos e Tratores, S.A.. A proposta apresentada é interessante, reforça o 
papel da cidade como fornecedora de serviços a empresas e respeita os valores fixados no 
procedimento público aberto para a alienação dos lotes, oferecendo 320.002,00 €.----------------
Nestes termos, propõe-se a alienação dos lotes pelo valor indicado e nos termos fixados no 
Memorando de Entendimento, que constitui documento anexo número quatro e faz parte 
integrante da presente ata, que mereceu o acordo da empresa.------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 370)---------  
 

2.6. – Proposta de alteração e atualização de preços das entradas diárias 
e mensais na piscina descoberta de Beja;-------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 5516, de 19 de maio de 2022, do Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, 
propondo a seguinte alteração de preços das entradas diárias e mensais na piscina descoberta 
municipal na cidade de Beja:---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tabela de Tarifas e preços 2020 Proposta 2022 

11.1 Entrada individual com banho  

11.1.1.1.Maiores de 64 anos 2,05 € 2,50 € 

11.1.1.2.Dos 18 aos 64 anos 2,50 € 3,00 € 

11.1.1.3.Dos 10 aos 17 anos 2,05 € 2,50 € 

11.1.1.4.Menores de 10 anos (acompanhados de um adulto com entrada paga) Gratuito Gratuito 

   

11.2 Assinatura mensal  

11.1.1.1.Maiores de 64 anos 28,05 € 33,65 € 

11.1.1.2.Dos 18 aos 64 anos 40,20 € 48,20 € 

11.1.1.3.Dos 10 aos 17 anos 28,05 € 33,65 € 
Preços com IVA incluído 

 

Por se tratar da alteração à tabela anexa ao Regulamento de Tarifas e Preços do Município de 
Beja, no sentido de ser criado um novo preço, deve esta alteração ser submetida a um período 
de consulta pública, ao abrigo do disposto no artigo 101º do Código do Procedimento 
Administrativo (CPA), pelo prazo de 30 dias úteis.-------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 371)---------  
 
Tendo em conta alguns esclarecimentos solicitado pelos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária e da Coligação Beja Consegue, o senhor Presidente da Câmara, deu conhecimento que 
apareceu, entretanto, um grupo interessado, com quem estão em negociação, nos termos do 
programa do concurso.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à abertura do equipamento, a expectativa é que as obras terminem muito em 
breve, contudo, as mesmas estão sujeitas às inspeções da E-REDES e da Autoridade Nacional de 
Proteção Civil e se as certificações forem positivas à primeira inspeção, existe a possibilidade 
de abrir, se houver alguma avaliação ou certificação negativa que requeira 15 a 20 dias, essa 
possibilidade poderá não existir, portanto, têm sido confrontados com esta pressão todos os 
dias mas não pode dizer muito mais do que isto porque não depende exclusivamente da 
autarquia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Todas as reduções e isenções que estavam em vigor até 2019 nas piscinas manter-se-ão 
inalteradas, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.7. – Transferência de verba para as Juntas e Uniões de Freguesias do 
Concelho para pagamento aos membros das mesas, no âmbito das 
eleições legislativas 2022;---------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 6177, de 03 de junho de 2022, do Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, 
informando que em função da realização das eleições legislativas de 30 de janeiro de 2022, foi 
fixada a atribuição de uma gratificação de 51,93 € por cada membro de mesa.-----------------------
A SGMAI já transferiu para o Município de Beja o montante de 13.346,01 € que se distribui da 
seguinte forma:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Freguesias Nº de 
Mesas 

Total por 
Freguesia 

Junta de Freguesia de Baleizão 1 259,65 € 

Junta de Freguesias de Beringel 2 519, 30 € 

Junta de Freguesia de Cabeça Gorda 2 519,30 € 

Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Neves 3 778,95 € 

Junta de Freguesia de Santa Clara de Louredo 1 259,65 € 

Junta de Freguesia de São Matias 1 259,65 € 

União de Freguesias de Albernoa e Trindade 2 519,30 € 

União de Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da Feira (1) 12 3.011,94 € 
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União de Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João Baptista (3) 21 5.452,65 € 

União de Freguesias de Salvada e Quintos 3 778,95 € 

União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja (2) 2 467,37 € 

União de Freguesias de Trigaches e São Brissos 2 519,30 € 

Total 52 13.346,01 € 
 

Membros por mesa ………………………………………………………………………………………………………………… 5 
Total de Membros ……………………………………………………………………………………………………………… 257 
Valor por Membro mesa ………………………………………………………………………………………………. 51,93 € 
(1) Faltaram 2 pessoas nas mesas de voto;----------------------------------------------------------------------
(2) Faltou 1 pessoa na mesa de voto;-----------------------------------------------------------------------------
(3) Inclui 25 pessoas do voto de mobilidade;-------------------------------------------------------------------
Neste sentido, propõe-se que sejam efetuadas as transferências em referência para as juntas 
de freguesia possibilitando que estas realizem os pagamentos aos 257 membros de mesa.-------
A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir as verbas em causa, no valor total de treze 
mil, trezentos e quarenta e seis euros e um cêntimo.(Deliberação nº 372)------------------------------- 
 

2.8. – Pedidos de apoio:------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Requerido pela União de Freguesias de Albernoa e Trindade, um apoio financeiro para fazer 
face às despesas com a realização, nos próximos dias 17, 18 e 19 de junho de 2022, da Feira 
Anual de Albernoa.----------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU, aprovar e atribuir 
um apoio no valor de mil euros.(Deliberação nº 373)---------------------------------------------------------- 
 
Requerido pela União de Freguesias de Salvada e Quintos, um apoio financeiro para fazer face 
às despesas com a realização, nos dias 18, 19 e 25 de junho de 2022, da 1ª Edição do Festival 
Encantos do Guadiana, projeto que visa reconhecer, promover e valorizar o património, a 
cultura e a gastronomia associadas ao grande Rio do Sul, O Rio Guadiana.-----------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU, aprovar e atribuir 
um apoio no valor de mil euros.(Deliberação nº 374)---------------------------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Maria de Fátima Estanque apresentou a seguinte Declaração de Voto:----
“Os vereadores da Coligação Democrática Unitária, abstiveram-se nestes dois pontos, por 
considerarem que o valor poderá ser insuficiente, por não terem a noção dos valores 
solicitados pelas duas Uniões de Freguesia bem como quais são os programas destas duas 
iniciativas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideram também que este tipo de atividades, organizadas pelas Juntas de Freguesia, deve 
ser apoiado ao máximo pela autarquia, porque o concelho deve ser visto como um todo 
integrando as freguesias nesta dinâmica e não centralizar tudo na cidade. Estas atividades 
transformam as freguesias, dão-lhes identidade cultural, aumentam a sua dinamização, quer 
cultural, quer social, quer até economicamente e portanto estes apoios deverão ser avaliados 
sempre consoante a dimensão, programação e orçamento de cada iniciativa e não serem 
tabelados. Sendo uma feira e um festival, parece-lhes que o valor poderia ser um bocadinho 
superior.”, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro referiu que de facto esta matéria do ordenamento do 
território é uma questão política, porque no concelho há duas hipóteses, ou se centraliza 
equipamentos e festas na sede do concelho ou se faz o contrário dando às freguesias rurais a 
oportunidade de terem a sua vida própria. Concorda que as freguesias rurais devem ter os 
seus equipamentos para que possam ter a sua vida e a sua identidade, e que depois a jusante 
se transfira tudo isso para o concelho juntando tudo mas é bom lembrar que as freguesias 
também têm os seus orçamentos. Contudo, tal como tem vindo a referir aqui há muitos 



 

Página 17 de 32 
 

meses, devia haver um regulamento para as atividades extraordinárias e em função dos 
parâmetros a definir não se atribuir ad hoc como se faz atualmente. As verbas que se atribuem 
a tudo o que é evento extraordinário, na sua opinião, é uma coisa sem critério ou sem um 
critério bem definido para não ser tão duro, não obstante, votou a favor porque não deixa de 
se tratar da atribuição de verbas para duas iniciativas, disse.---------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara deu a seguinte nota:-----------------------------------------------------
Em primeiro lugar, ainda bem que as festas de Verão regressam este ano porque são uma 
mais-valia para a vida das aldeias e para a vida do município.---------------------------------------------
Em segundo lugar deu alguns exemplos para deixar uma questão no sentido de todo o 
executivo refletir e tentar em conjunto encontrar um critério:--------------------------------------------
A União de Freguesias de Salvada e Quintos tem quatro iniciativas por ano, a saber, “Encantos 
do Guadiana”, que foi criada este ano, a “Semana Cultural”, a “Feira da Conversa” e as “Festas 
da Salvada”. Algumas são organizadas pela Junta de Freguesia e normalmente as festas são por 
uma comissão local. Logo aqui temos entidades diferentes.-----------------------------------------------
A União de Freguesias de Albernoa e Santa Vitória tem a “Feira de Albernoa”, organizada agora 
pela Junta de Freguesia, mas em agosto serão realizadas as “Festas de Albernoa”, organizadas 
pelo Futebol Clube Albernoense que já fez chegar um pedido de apoio.--------------------------------
A Junta de Freguesia de Beringel tem “Os Sabores no Barro” e depois em setembro as festas da 
aldeia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pergunta: A Câmara Municipal deve apoiar todas estas festas ou deve concentrar um apoio 
maior de três ou quatro mil euros numa festa específica destas três ou quatro?---------------------
Cometendo ainda uma inconfidência e não estando a pessoa presente poderá ser um 
bocadinho deselegante da sua parte, mas como não é ofensivo crê que não fará mal, que o ex-
presidente João Rocha disse-lhe uma vez “Vocês não dividam o dinheiro por muitas coisas, não 
façam isso, não apoiem tudo e concentrem em quatro ou cinco eventos estratégicos para o 
concelho e com apoios maiores”. É uma perspetiva, disse, mas nesse caso não se apoia este 
tipo de eventos. De facto é realmente difícil, apoiam-se as quatro “Festas na Salvada”? ou 
atribuem-se cinco mil euros para a “Semana Cultural”, quinhentos euros para os “Encantos do 
Guadiana” e não se apoia as outras duas se aqui chegarem os pedidos? Fica para reflexão.------
Para terminar referiu que não concorda com a observação que a senhora vereadora Fátima 
Estanque fez, nomeadamente, ser o município a apoiar ou adaptar o apoio aos orçamentos, 
até porque há entidades que nas festas cobram entrada e outras não.--------------------------------- 
 

2.9. – Proposta de alteração da composição de júri;-------------------------------------- 
 
Considerando o disposto no n.º 11 do artigo 13.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, 
pela qual se rege o presente concurso, que estabelece a possibilidade de alteração da 
composição do júri por motivos de força maior, devidamente fundamentados, e na qualidade 
de presidente do júri do procedimento concursal comum para recrutamento de um Técnico 
Superior – área de recursos humanos, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado para o Gabinete de Recursos Humanos, propõe-se a 
alteração da composição do mesmo atendendo a que entretanto se aposentaram dois 
elementos efetivos e dois elementos suplentes.---------------------------------------------------------------
Assim e pelo motivo acima apresentado, propõe-se a seguinte constituição para o júri do 
concurso acima indicado:--------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Maria de Fátima Grilo Martins Coveiro, Técnica Superior;-----------------------------------
Vogais efetivos: João Manuel Raimundo Batista Rodeia Machado, Chefe da Divisão 
Administrativa e Financeira, que substituirá a presidente nas suas faltas e impedimentos e 
Joaquina Maria Ameixa Rita, Chefe da Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social;-------------
Vogais suplentes: José Miguel Parrinha Martins e Maria Célia Paulino, Técnicos Superiores.------
Para os devidos efeitos, será acautelado o disposto no nº 12 do mencionado artigo 13º, sendo 
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a identificação do novo júri publicitada no sítio da Internet desta autarquia e notificada a todos 
os candidatos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 375)--------- 
 
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:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

 
Requerido por Francisco Manuel Venâncio Duarte, Cabeça de Casal de Herança, que 
pretendendo vender a fração D do prédio sito na Rua de Lisboa, nº 56-A, 1º A, em Beja, pelo 
valor de 61.000,00 €, 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 

376)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por FRMC Invest Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a fração M do prédio sito 
na Rua de Lisboa, nº 56-A, 2º B, em Beja, pelo valor de 50.000,00 €, vem solicitar à Câmara 
Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura 
de compra e venda do mesmo.-------------------------------------------------------------------------------------
Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação, interesse no exercício do mesmo.-------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 

377)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Alexandre Manuel Ciríaco Calado, que pretendendo vender o prédio sito na 
Rua António Sérgio, Lote 7, nº 8, 2º frente esqº, em Beja, pelo valor de 82.500,00 €, 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 

378)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Carteira Imobiliária – FEIIA, que pretendendo vender o prédio sito na Rua do 
Sembrano, nº 19, em Beja, pelo valor de 162.000,00 €, 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 

379)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a fração A do prédio 
sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua Infante D. 
Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 224.760,00 €, vem solicitar 
à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a 
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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 

380)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a fração B do prédio 
sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua Infante D. 
Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 224.510,00 €, vem solicitar 
à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a 
escritura de compra e venda do mesmo.------------------------------------------------------------------------
Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação, interesse no exercício do mesmo.-------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 

381)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a fração C do prédio 
sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua Infante D. 
Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 249.450,00 €, 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 

382)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a fração D do prédio 
sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua Infante D. 
Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 249.450,00 €, 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 

383)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a fração E do prédio 
sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua Infante D. 
Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 249.450,00 €, 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 

384)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a fração G do prédio 
sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua Infante D. 
Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 88.970,00 €, 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 
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alienação, interesse no exercício do mesmo.-------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 

385)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a fração H do prédio 
sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua Infante D. 
Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 89.000,00 €, vem solicitar 
à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a 
escritura de compra e venda do mesmo.------------------------------------------------------------------------
Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação, interesse no exercício do mesmo.-------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 

386)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a fração I do prédio 
sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua Infante D. 
Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 112.250,00 €, 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 

387)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a fração K do prédio 
sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua Infante D. 
Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 112.250,00 €, 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 

388)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a fração L do prédio 
sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua Infante D. 
Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 88.970,00 €, 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 

389)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a fração M do prédio 
sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua Infante D. 
Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 88.970,00 €, vem solicitar 
à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a 
escritura de compra e venda do mesmo.------------------------------------------------------------------------
Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação, interesse no exercício do mesmo.-------------------------------------------------------------------
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A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 

390)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a fração P do prédio 
sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua Infante D. 
Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 112.250,00 €, 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 

391)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a fração Q do prédio 
sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua Infante D. 
Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 88.970,00 €, 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 

392)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a fração R do prédio 
sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua Infante D. 
Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 88.970,00 €, 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 

393)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a fração S do prédio 
sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua Infante D. 
Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 88.970,00 €, 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 

394)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a fração T do prédio 
sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua Infante D. 
Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 112.250,00 €, 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 

395)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

Página 22 de 32 
 

 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a fração U do prédio 
sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua Infante D. 
Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 88.970,00 €, 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 

396)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a fração V do prédio 
sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua Infante D. 
Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 112.250,00 €, 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 

397)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a fração W do 
prédio sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua 
Infante D. Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 88.970,00 €, 
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 

398)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a fração X do prédio 
sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua Infante D. 
Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 88.970,00 €, 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 

399)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a fração Z do prédio 
sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua Infante D. 
Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 133.040,00 €, 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 

400)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a fração AA do 
prédio sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua 
Infante D. Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 112.250,00 €, 
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 

401)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a fração AB do 
prédio sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua 
Infante D. Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 133.040,00 €, 
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 

402)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a fração AC do 
prédio sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua 
Infante D. Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 112.250,00 €, 
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 

403)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a fração AD do 
prédio sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua 
Infante D. Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 133.040,00 €, 
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 

404)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a fração AG do 
prédio sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua 
Infante D. Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 133.040,00 €, 
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 

405)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a fração AH do 
prédio sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua 
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Infante D. Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 112.250,00 €, 
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 

406)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a fração AI do prédio 
sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua Infante D. 
Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 133.040,00 €, 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 

407)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.11. – Pedido de emissão de certidão;------------------------------------------------------------ 

 
Parecer nº 5994, de 31 de maio de 2022, do Gabinete Jurídico, relativo ao pedido de emissão 
de certidão comprovativa de renúncia do Município de Beja ao direito de reversão do lote nº 
49, em caso de execução hipotecária ou insolvência do respetivo proprietário – Operação de 
reparcelamento em concretização do Plano de Pormenor de Ligação do Bairro do Pelame à 
Quinta D´El Rei, requerido por, Débora Lopes Madeira, indicando que o mesmo "deve-se ao 
facto de ter sido necessário recorrer novamente ao pedido de empréstimo bancário devido à 
inflação dos valores das matérias-primas para construção.", tendo juntado a descrição predial 
e a caderneta predial, em sede de suprimento das deficiências do pedido inicial, ao abrigo do 
disposto no artigo 108º do Código do Procedimento Administrativo (CPA).----------------------------
O lote nº 49 está descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 1698/2008002, a 
favor da requerente e de Tiago Manuel Romeiro Soares Laneiro pela AP. 683 de 14.09.2018 e 
tem inscrita a seguinte a seguinte cláusula:---------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA DE REVERSÃO: ao sujeito passivo (Município de Beja), assistir-lhe-á a faculdade de 
poder exercer o direito de reversão sobre o lote em causa, se a construção da edificação não 
for iniciada no prazo de um ano, a contar da data de celebração do título e não concluir a 
respetiva obra, no prazo de dois anos, a contar da apresentação de mera comunicação prévia. 
Ainda, na referida descrição predial, está inscrita uma hipoteca voluntária, a garantir um 
empréstimo bancário, a favor do Banco BIC Português, S.A. pela AP. 2584 de 15.10.2020.---------
A requerente já deu início à obra de construção da moradia destinada a habitação, 
encontrando-se em fase de acabamentos, sendo titulada pelo Alvará de Licença de Construção 
para Acabamentos nº 86/2022, emitida no âmbito do Proc. nº PC 84/2019, com início a 
17.02.2022 e termo a 18.08.2022.---------------------------------------------------------------------------------
A competência para decidir sobre o acionamento (ou não) da cláusula de reversão é da Câmara 
Municipal, em conformidade com o disposto no artigo 33º, nº 1, alínea g) do Anexo I à Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, que aprovou o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais (RJAL).---------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, considera-se que, o presente pedido está devidamente instruído para ser 
submetido à apreciação e votação do Órgão Executivo, havendo apenas a referir que, atenta a 
motivação do pedido da requerente mencionada e o facto da construção da moradia estar em 
fase de acabamentos, não parecem estar reunidos os requisitos para o acionamento da 
cláusula de reversão pelo Município de Beja.-------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a certidão pretendida.(Deliberação nº 408)---------- 
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2.12. – Pedidos de pagamento em prestações:----------------------------------------------- 

 
Requerido por Maria da Luz Cavaco, o pagamento em prestações do coval 702 do Cemitério 
de Santa Clara, em Beja, no valor de 1.514,57 €.--------------------------------------------------------------
Na sequência da caraterização socioeconómica e considerando que se trata de uma situação 
de carência económica propõe-se que seja dada a possibilidade da requerente efetuar o 
pagamento de forma faseada em 36 prestações mensais (35 prestações de 42,00 € + 1 prestação 

de 44,57 €), o que totaliza o valor de 1.514,57 €.---------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 409)------------ 
 
Requerido por Maria de Lurdes da Silva Mendes, o pagamento em prestações do coval 371 do 
Cemitério de Santa Clara, em Beja, no valor de 1.514,57 €.-------------------------------------------------
Na sequência da caraterização socioeconómica e considerando que se trata de uma situação 
de carência económica propõe-se que seja dada a possibilidade da requerente efetuar o 
pagamento de forma faseada em 24 prestações mensais (23 prestações de 63,50 € + 1 prestação 

de 54,07 €), o que totaliza o valor de 1.514,57 €.---------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 410)------------ 
 

2.13. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licença especial de ruído e de recinto improvisado;---------------------------------- 

 
Requerido pela Associação Juvenil Culturmais, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença de recinto improvisado e licença especial de ruído para a realização do 
Festival NADA (Na Alma Do Alentejo), nos Infantes e na Praça da República, dias 10, 11 e 12 de 
junho de 2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 411)------------ 
 
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:------------ 
 

2.14. – Proposta de ratificação de protocolo de cooperação institucional;- 
 
Registo nº 11075, de 19 de maio de 2022, da Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social, 
informando que o Município de Beja, atento ao movimento migratório despoletado pelo 
conflito na Ucrânia, tem condições para assegurar o acolhimento de até 30 agregados 
familiares refugiados deste país, disponibilizando para o efeito uma unidade hoteleira local, 
por um período de 3 meses, que poderá prolongar-se até 18 meses noutro tipo de alternativa 
habitacional.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atendendo à tipologia do alojamento (quartos TWIN – 2 camas, SINGLE – 1 cama, DUPLO – cama 

casal) estão reunidas as condições para o acolhimento de agregados familiares constituídos, 
por mulheres isoladas e mulheres com até 3 crianças. O acolhimento às mulheres refugiadas 
decorre de forma faseada, no sentido de permitir um acompanhamento mais próximo e 
facilitador do processo de integração.----------------------------------------------------------------------------
Foram também garantidas todas as condições necessárias para o referido acolhimento em 
articulação com as instituições e entidades parceiras, no sentido de garantir os bens de 
primeira necessidade, bem como o acompanhamento psicossocial destas pessoas através de 
equipas multidisciplinares.-------------------------------------------------------------------------------------------
O município tem articulado com a Segurança Social de Beja no sentido de serem feitas, 
atempadamente, todas as diligências de forma a garantir com a maior celeridade possível o 
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deferimento das prestações sociais (Rendimento Social de Inserção e abonos de família) para estes 
agregados.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Também têm sido feitas diligências com o IEFP, empresas locais e projetos na área da 
empregabilidade no sentido de se aferir a possibilidade de integração profissional destas 
mulheres, salvaguardando-se sempre a articulação com os equipamentos da área da educação 
de forma a garantir também a integração escolar das crianças.-------------------------------------------
Face ao exposto e ao abrigo do Programa Porta de Entrada – Programa de Apoio ao 
Alojamento Urgente – Regime excecional_Ucrânia, destinado às pessoas deslocadas da 
Ucrânia a quem tenha sido concedida proteção temporária ao abrigo da Resolução de 
Conselho de Ministros nº 29-A/2022, de 1 de Março, independentemente da sua condição 
financeira, o Município de Beja celebrou, no dia 19 de maio, o Protocolo tripartido entre o 
IHRU – Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P., o Município de Beja e o Alto 
Comissariado para as Migrações, I.P., que constitui documento anexo número cinco e faz 
parte integrante da presente ata, e que tem como objeto a disponibilização de soluções 
habitacionais para até 30 agregados, pelo período de até 18 meses.------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o presente protocolo.(Deliberação nº 412)-------- 
 

2.15. – Incumprimento de acordo de pagamento de dívida referente a 
rendas de habitação social;------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 5108, de 09 de maio de 2022, do Gabinete Jurídico, na sequência da informação 
elaborada pelos técnicos da DDIS, com o nº de registo 4299 de 12/04/2022, e atendendo ao 
teor da mesma, informando o seguinte: O artigo 16º nº 9 do Regulamento do Regime da 
Atribuição de Habitação Social e de Gestão das Habitações Propriedade da CMB prevê que, 
existindo acordo para regularização de dívida relativa a rendas, e em caso de incumprimento 
do mesmo, poderá a Câmara deliberar sobre novo acordo de regularização ou execução fiscal 
de bens e/ou vencimentos.------------------------------------------------------------------------------------------
No que respeita à execução/penhora de bens e ou vencimentos, salienta-se que tal só será 
legalmente possível relativamente a vencimentos, pensões de reforma ou outras prestações 
pecuniárias que assegurem a subsistência do executado, que ultrapassem o salário mínimo 
nacional, sendo que 2/3 do vencimento líquido são impenhoráveis e o executado não poderá 
receber, após penhora, valor inferior ao salário mínimo nacional, conforme decorre do artigo 
738º do Código de Processo Civil.----------------------------------------------------------------------------------
No caso concreto, a arrendatária, Maria Otília Guerreiro, aufere mensalmente pensões 
(reforma e sobrevivência) cujo valor, em conjunto, ultrapassa o salário mínimo nacional, sendo, 
na parte que ultrapassa este, suscetível de penhora, embora esteja em causa um valor 
reduzido de 58,77 €. Consta da informação técnica que a arrendatária não é proprietária de 
qualquer imóvel, desconhecendo-se, no entanto, se a arrendatária possui outros bens que 
possam ser suscetíveis de penhora, tais como, veículos automóveis.------------------------------------
No que respeita à atualização das rendas, a mesma encontra-se prevista no artigo 17º do 
Regulamento do Regime da Atribuição de Habitação Social e de Gestão das Habitações 
Propriedade da CMB, prevendo-se que as mesmas possam ser revistas extraordinariamente, 
quer a pedido do arrendatário, quer quando o município tome conhecimento de que o 
agregado familiar tem rendimentos superiores aos declarados anteriormente, nos termos e 
condições estabelecidas no mencionado artigo.---------------------------------------------------------------
Assim, face ao exposto, considerando a informação proveniente da DDIS, quanto ao 
incumprimento do acordo e à manifestação da intenção da arrendatária de não efetuar 
qualquer pagamento no âmbito do mesmo, poderá a Câmara Municipal deliberar, nos termos 
do artigo 16º nº 9 do já mencionado regulamento, sobre:--------------------------------------------------
Novo acordo de regularização da dívida (apesar da arrendatária ter manifestado intenção de não 

cumprir o acordo celebrado, não consta da informação se haveria possibilidade de celebrar novo acordo 
para regularização da dívida, com diferentes condições de pagamento, opção que só seria viável caso a 
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arrendatária estivesse disponível para tal, pelo que haveria que auscultá-la sobre esta possibilidade); ou 
sobre a execução fiscal, apesar doo montante suscetível de penhora ser reduzido, conforme já 
mencionado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De referir que caso seja deliberado proceder à cobrança mediante execução fiscal, será 
necessário proceder à emissão de uma certidão de dívida, pelo Município, cumprindo os 
requisitos dos artigos 162º e 163º do Código de Procedimento e de Processo Tributário. É o 
que resulta do Protocolo celebrado entre a Autoridade Tributária e Aduaneira e o Município de 
Beja (cláusula 2ª). Pelo que, neste caso, e salvo melhor opinião, caso se pretenda avançar com a 
execução fiscal, haverá que previamente proceder à notificação da arrendatária, contendo tal 
notificação a natureza e o valor da dívida, detalhe dos meses a pagamento, data a partir da 
qual serão devidos juros e prazo para pagamento voluntário sob pena de execução fiscal. Só 
após a notificação efetuada nestes termos, e a falta de pagamento voluntário, se poderá 
proceder à emissão de certidão para efeitos de cobrança mediante execução fiscal.---------------- 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino, acrescentou que no âmbito de um processo que tem 
vindo a ser desenvolvido desde o mandato anterior, para o qual foi contratada uma advogada 
e que os serviços continuam a acompanhar, muitas destas dívidas já estão liquidadas, outras 
continuam com algumas irregularidades, houve também um período de carência durante 
pandemia e, quando se retomaram os pagamentos, muitas pessoas começaram a fazê-los 
normalmente, como estava estipulado nos acordos de dívida e outras continuaram em 
incumprimento ainda que tivessem assinado essas confissões.--------------------------------------------
Ora, havendo essas confissões de dívida assinadas, a Câmara Municipal pode, se assim o 
entender, remeter os processos para tribunal mas isso daria “pano para mangas”, para além 
da verba que a autarquia iria pagar para reaver esse dinheiro.--------------------------------------------
Existindo bens ou pensões fixas, tratando-se de uma senhora que não paga há muito sendo o 
valor enorme e que tem tido sempre uma postura igual com os técnicos afirmando que não 
paga porque a casa não é da Câmara mas sim do IHRU ou que não pode pagar porque está 
doente ou porque não pode ir aos serviços, etc., dando sempre uma desculpa para não liquidar 
aquilo que tem em atraso, mesmo com este plano para liquidação da dívida de forma faseada, 
a proposta técnica, que foi analisada pelo Gabinete Jurídico, é dar cumprimento ao acordo, 
notificando a senhora para ela poder efetuar o pagamento e, caso volte a incumprir, remeter-
se para processo de execução ao abrigo de um protocolo que existe com as Finanças, para que 
se possa reaver esta dívida de uma habitação que tem todas as condições.--------------------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro referiu que para ser justo, não pode dissociar este caso 
dos outros dois que se seguem, ou seja, num a pessoa entregou a chaves da habitação e foi 
embora e a proposta é perdoar a dívida, noutro o senhor faleceu e a proposta é idêntica, neste 
caso em concreto não são explícitos os motivos, deixa-se em aberto a possibilidade de se 
estabelecer uma negociação e portanto não lhe parece nada bom que esta senhora vá pagar 
se os outros não pagarem ou vice-versa, disse.---------------------------------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino informou que esta senhora foi a pessoa com quem mais 
negociou dentro da Câmara Municipal, aliás, se o senhor vereador quiser, para conhecer 
melhor o processo, pode entrar em contacto com as técnicas no sentido delas clarificarem 
qual o postura desta senhora, há quantos anos não paga e as desculpas que dá para não o 
fazer.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos outros dois casos, o que se submete à câmara são as propostas técnicas 
para serem votadas, não é para perdoar. Aliás, no seu ponto de vista acha que deveriam todos 
pagar, agora esta senhora está no limite das negociações e não há como dar a volta, disse.------  
 
O senhor vereador Vítor Picado referiu estar de acordo com aquilo que o vereador Nuno Palma 
Ferro disse de uma forma geral, ou seja, que estas matérias devem ser vistas como um todo, 
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nomeadamente, porque virão um conjunto de outras propostas tendo em conta o 
incumprimento reiterado de algumas pessoas.-------------------------------------------------------------
Sobre este caso em concreto a senhora tem vindo desde a assinatura da declaração, ou seja, 
neste caso há dois anos, a cumprir com todos os pagamentos da renda. Mais, para a execução 
fiscal sobram apenas 58,00 €. A informação abre caminho para que se procure de alguma 
forma negociar com a senhora, embora esse caminho já tenha sido trilhado. Assim, a proposta 
poderia ser a de valorizar o facto dela estar há três anos a proceder ao pagamento da renda, 
podendo inclusivamente aumentar-se o valor para ir buscar parte desse dinheiro.------------------ 
 
A jurista municipal, Drª Paula Mansinhos informou que aqui a decisão será num de dois 
sentidos. Primeiro, se for para avançar para processo de execução fiscal, a notificação que se 
refere na informação é para dar cumprimento à legislação no sentido de se notificar a pessoa, 
dando-lhe conhecimento da totalidade da dívida, que tem um prazo para pagar e como é que 
o pode fazer. Se dentro desse prazo não proceder ao pagamento o processo vai para execução 
fiscal. Depois, normalmente o que acontece é que as pessoas, quando são notificadas para 
este efeito, por vezes vêm pedir o pagamento em prestações, ora, se isso vier a acontecer a 
Câmara tem que decidir se aceita ou não.-----------------------------------------------------------------------
Referiu também que os serviços da DDIS informaram-na que esta senhora afirmou 
taxativamente que não pretende efetuar o pagamento da dívida ao contrário de outros casos 
pendentes em que as pessoas estão pedindo até para retomar os pagamentos ou parte desses 
que deixaram pendentes, processos que estão a ser informados de outra forma, portanto, ou a 
Câmara delibera propor renegociar o que havia anteriormente ou se vai para execução fiscal, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino propôs que se votasse este caso, uma vez que está 
devidamente informado pelo gabinete jurídico e que os dois mencionados no ponto seguinte 
fossem retirados para serem analisados e informados sendo depois submetidos a uma próxima 
reunião, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A Câmara deliberou, por unanimidade, notificar a inquilina para proceder ao pagamento do 
valor da dívida em causa sob pena de execução fiscal.(Deliberação nº 413)----------------------------- 
 

2.16. – Proposta de anulação de dívidas;--------------------------------------------------------- 

 
Esta proposta foi retirada para emissão de parecer jurídico.----------------------------------------------- 
 

2.17. – Pedido de apoio;------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Requerido pelo Clube Cultural e Desportivo de Santa Vitória, um apoio financeiro para 
iluminação do campo de futebol de Santa Vitória.------------------------------------------------------------
O Clube defronta-se, neste momento, com graves problemas na iluminação do campo de 
futebol os quais exigem uma profunda intervenção. Após avaliação dos problemas detetados, 
o orçamento apresentado para a respetiva reparação está muito aquém das possibilidades 
financeiras deste Clube (cinco mil euros).-----------------------------------------------------------------------
Solicitado apoio à Junta de Freguesia da União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja esta 
instituição compromete-se a disponibilizar metade do valor orçamentado (dois mil e quinhentos 

euros). Assim, e na impossibilidade de fazer face ao restante orçamentado, solicitam o apoio da 
Câmara Municipal de Beja no sentido de o subsidiar o restante valor.-----------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e atribuir um apoio no valor de dois mil e 
quinhentos euros.(Deliberação nº 414)---------------------------------------------------------------------------- 
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2.18. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativas à cedência 
de transportes:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Requerido pelo Centro Paroquial e Social do Salvador, a isenção do pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para deslocações à praia fluvial de Alqueva dia 19 de julho 
de 2022 e à piscina municipal da Vidigueira, dia 01 de agosto de 2022.---------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 415)------------ 
 
Requerido pela Fundação Manuel Gerardo de Sousa e Castro, a isenção do pagamento de 
taxas relativas à cedência de transporte para deslocação à Ericeira dia 07 de julho de 2022 e 
regresso a Beja dia29 de julho de 2022.--------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 416)------------ 
 

2.19. – Resumo Diário de Tesouraria nº 110, relativo ao dia catorze de 
junho de dois mil e vinte e dois;----------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de quatro milhões, 
duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e um euros e noventa e seis 
cêntimos, sendo três milhões, setecentos e trinta e três mil, quinhentos e setenta e dois 
euros e trinta e oito cêntimos de operações orçamentais e quinhentos e dezasseis mil, 
quatrocentos e dezanove euros e cinquenta e oito cêntimos de operações não orçamentais.--
A Câmara tomou conhecimento da presente informação.-------------------------------------------------- 
 

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

 
Estando público presente foram feitas as seguintes intervenções:--------------------------------------- 
 
Foi dito pelo senhor António Barahona que numa Assembleia Municipal a senhora vereadora 
Marisa Saturnino em relação a um inquilino do bairro social que devia dinheiro à Associação de 
Condomínios, disse o seguinte: “Este senhor diz que enquanto estiver lá aquela gente não 
paga”, ou seja, tratou as pessoas como gente dando enfase a um dos devedores da associação 
para se defender. Senhora vereadora vai haver eleições, até dia 20 vão ser apresentadas listas 
para a direção da associação e aquela gente que foi tratada assim por devedores e que lá 
estava decidiu sair, portanto, espera que agora a senhora vereadora com a outra gente que 
deve o dinheiro consiga fazer uma lista e tome conta da Associação de Condomínio. Aquela 
gente bateu com a porta, disse.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor Hélder Parrinha solicitou uma correção a uma ata, nomeadamente à deliberação nº 
314, que diz respeito a um pedido de direito de preferência onde deve constar o nome de Luís 
Filipe Fernandes Parrinha e não o que está na ata.------------------------------------------------------------
Perguntou qual o ponto da situação relativamente à limpeza de árvores, placa toponímica na 
Rua António Covas Lima que lhe foi dito pessoalmente no local que iria ser deslocada e do 
antigo projetor do cinema Pax-Júlia que seria para expor na cafetaria.---------------------------------- 
 
O senhor Arlindo Cavaco, um dos proprietários do terreno que foi vendido e onde vai ser 
construído o supermercado ALDI, na Avenida Fialho de Almeida expôs a seguinte situação:------
O terreno em causa, ao todo, tinha cerca de 40.000m2 tendo sido vendidos cerca de 20.000m2. 
A entidade compradora e construtora solicitou autorização para, durante a construção, 
deixarem as máquinas e as viaturas passarem pelo seu terreno, por ser mais fácil o acesso ao 
terreno. Como não viram inconveniente autorizaram. Acontece que eles não passaram só com 
as máquinas, furaram e escavaram sem pedir autorização, alegando que a autorização dada 
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também era para esse efeito, mas não foi. Fizeram um buraco desmesurado, tiraram dali 
toneladas e toneladas de inerte para fazer o piso da área a construir à cota e quando foram 
interrogados a propósito da situação disseram para que não ficasse preocupado porque no fim 
seria tudo coberto. O certo é está preocupado porque não sabe se aquilo é correto ou não e se 
alguma vez poderá ser abordado e ser considerado como cúmplice de alguma coisa ilegal, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Florival Baiôa começou por perguntar ao senhor Presidente onde é que está o busto 
do Mário Beirão.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perguntou também se sabe o paradeiro de uma escultura que foi comprada por uns milhares 
de euros ao Leonel Moura, grande escultor português do século XXI, chamada “Sim a Beja”, 
com dois metros de altura e com alguma volumetria em tipo de cubo que se encontrava no 
relvado do castelo, pintada de vermelho.-----------------------------------------------------------------------
Referiu que em termos artísticos preocupa-o a falta de conservação da arte pública quando 
foram gastos umas boas dezenas de milhares de euros porque essa falta de conservação irá 
fazer com que se gaste outra vez mais dinheiro.---------------------------------------------------------------
Referiu outro aspeto que enquanto Associação de Defesa do Património também o preocupa. 
Por exemplo, na semana passada veio cá um amigo que já foi inclusivamente candidato à 
Câmara de Beja buscar o livro de azulejaria, portanto, gostava de saber se de facto a autarquia 
está ou não interessada no maior bem artístico que possui. Beja é a única cidade com 550 anos 
de arte azulejar e esta vereação ou quer ou não quer. Entristece-o saber que tem esse tesouro 
à porta e que se anda a esbanjar o mesmo, não faz sentido.-----------------------------------------------
Relativamente ao valor que foi atribuído pela Câmara Municipal de Beja à “Festa do Azulejo”  
só faz uma pergunta a todos os vereadores porque todos são culpados. Fazer uma exposição 
com caráter internacional como estava programado e pagar peças originais do século XV, em 
seguro, quanto é que custa? É preciso ter uma visão perspetiva muito maior para a cidade 
crescer, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara deu as seguintes respostas:--------------------------------------------
Limpeza das árvores: A Câmara Municipal tem feito esse serviço, aliás, na mata foram retiradas 
quinhentas árvores mortas sobretudo, numa ação que era importante em termos de 
segurança de quem por ali circula. Na cidade, procura-se fazer com os meios disponíveis e 
através de um sector que tem alguns trabalhadores de idade já avançada, daí haver concurso 
aberto para quatro pessoas a incluir ainda este ano no serviço de jardinagem e limpeza de 
árvores.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à placa toponímica tomou nota e relativamente ao projetor de cinema terá de 
ver novamente com o Pax-Júlia, aliás, nunca o informaram se o mesmo existe ou não.------------ 
Relativamente ao terreno onde será construído o ALDI e estando a ser utilizada uma outra 
parte para entrarem com as máquinas onde os empreendedores tiraram alguns inertes que 
aparentemente não estavam autorizados a fazê-lo, disse que o facto deles reconhecerem e 
dizerem que no final vão tapar é o reconhecimento de que foram escavar num local onde não 
o podiam fazer. De qualquer forma, para efeitos do licenciamento por parte do município, só é 
licenciável a parte incluída no projeto. Sobre estarem a trabalhar onde não podem, a Câmara 
Municipal pode mandar a fiscalização para fazer alguma verificação mas é uma questão 
sobretudo do foro privado. Contudo o senhor vereador Rui Marreiros já se pronunciará sobre 
esta matéria.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às questões que o professor Florival colocou e que foram mais uma dissertação 
do que propriamente questões, informou que busto do Mário Beirão estava em vias de cair e 
portanto foi recolhido pelos serviços do município e está em segurança. Relativamente ao 
monumento “Sim a Beja” irá tentar saber onde é que o mesmo se encontra.-------------------------
Arte pública, o Município de Beja tem cumprido aquilo que se espera de um município nesta 
área. Procura fazer sempre mais e melhor, aliás, um executivo que esteja conformado ou que 



 

Página 31 de 32 
 

esteja tranquilo é um executivo que, na sua opinião, já não está a fazer nada, portanto, têm 
que fazer da insatisfação diária também o seu objetivo para melhorarem, mas recuperou-se 
por exemplo o monumento artístico de Noémia Cruz no Largo de São João, 
independentemente de se gostar mais ou menos, recuperou-se o painel de azulejos do jardim 
público, recuperou-se o painel de azulejos da piscina que será colocado no exterior com 
iluminação, enfim. Ainda haverá muito por fazer, reconhece que sim mas tem havido o 
cuidado de não deixar degradar as coisas porque depois a recuperação é sempre mais onerosa 
e muitas vezes mais difícil.-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobre a questão do “Festival do Azulejo” disse que a mesma está fechada com todas as 
responsabilidades que incumbem a todas as partes, mais ao executivo em permanência mas 
sempre assumiu as suas responsabilidades, tanto as boas como as más, não foge delas como 
também não foge nos maus momentos em que é criticado na praça pública uma vez que age 
em consciência. Acrescentou que a responsabilidade dos 4.750,00 € é apenas do executivo em 
permanência, porque foi aquilo que entenderam poder ser disponibilizado e não dos 
vereadores da oposição que sempre reclamaram mais. Para o ano vai ser novamente colocada 
a questão e cá estarão para dialogar porque a Câmara de Beja nunca fecha portas. 
Acrescentou que continuam a oferecer a muitos convidados que vêm ao concelho de Beja o 
livro da Associação de Defesa do Património da Arte Azulejar e não têm comprado mais 
porque ainda há muitos em stock.---------------------------------------------------------------------------------
Quanto a uma parte que já não tem nada a ver com as questões que interessam realmente a 
Beja, disse que a intervenção hoje do professor Florival como outras, foi do seu ponto de vista 
correta e assertiva, já houve aqui uma outra vez que por estar um bocadinho com os nervos à 
flor da pele, doeu um pouco mais e quem não se sente não é filho de boa gente mas isso 
também está arrumado na gaveta, disse.------------------------------------------------------------------------ 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino, relativamente à questão que o senhor António 
Barahona lançou e que não sabe muito bem se era uma questão ou não porque tem sempre 
muitas dificuldades em percebê-lo tendo em conta o registo utilizado quando se dirige à sua 
pessoa que é sempre de hostilidade e de crispação, como ele também já sabe que ela não tem 
“papas na língua”, irá responder estando ele ou não presente e alguém lhe fará chegar 
certamente a mensagem.--------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara Municipal recebeu um email da Associação de Condomínios um bocadinho confuso 
como sempre, com uns erros e umas coisas estranhas e daquilo que percebeu é que havia uma 
convocatória para a Assembleia Geral, que seria importante a Câmara associar-se a essa 
questão e que precisariam eventualmente da anuência da Câmara para esta continuar ou não 
a fazer parte dos corpos sociais da associação. Esse email já foi analisado pelo executivo que 
irá responder ainda esta semana.----------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às questões que foi acusada diretamente, disse que não fez referência a 
nenhum proprietário em concreto, falou sim de proprietários que se queixavam de 
determinadas coisas e também não se referiu às pessoas como gente, referiu-se como pessoas 
porque todos nós somos pessoas. Leu de seguida o excerto da ata da Assembleia Municipal 
que diz o seguinte e passou a citar: “… para além disso referiu existirem outros proprietários 
em prédios onde a Câmara Municipal tem apenas uma fração e que neste momento, vários 
deles estão a contactar a Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social, manifestando a 
intenção de fazer obras e, neste caso em concreto, tentarem apurar junto da autarquia se a 
mesma comparticipa com a verba que lhe compete, correspondente à parte das suas frações, 
por não quererem saber da associação de condomínios, uma vez que têm sido enxovalhados e 
achincalhados publicamente pela administrativa da associação, à frente de outras pessoas, 
manifestando inclusivamente a intenção de se desvincularem da mesma e de não pagarem 
nem mais uma prestação, enquanto aquelas pessoas lá estiverem…”, fim de citação, portanto, 
não se referiu a gente referiu-se a pessoas.---------------------------------------------------------------------
Mais, os estatutos da associação, não obrigam a Câmara Municipal a fazer parte dos órgãos 
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sociais da associação, pode fazer ou não, naturalmente se entenderem não fazer, continuará a 
apoiar a associação como sempre tem feito até agora.------------------------------------------------------
Relativamente à entrega da chave, não lha irão entregar a si certamente porque isso não é um 
problema seu, embora a Câmara tenha a maior parte das frações no Bairro Social, não foi ela 
nem o executivo da câmara em permanência que criou a Associação de Condomínios, esta foi 
criada por um conjunto de pessoas que se entenderam na altura e portanto terão de passar a 
chave a quem de direito que não será a Câmara Municipal com certeza, disse.----------------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros, sobre a questão do ALDI, se bem percebeu os 
empreendedores estão a fazer essa intervenção num terreno, que é propriedade do senhor 
Arlindo Cavaco, contiguo à área de instalação e não terão cumprido aquilo que combinaram 
inicialmente, ou seja, pediram para utilizar o espaço para passagem e acabaram por escavar. 
Não havendo nada escrito, a atuação da Câmara Municipal está relativamente limitada porque 
é um terreno privado, mas pode dar indicações à fiscalização para se deslocar ao terreno, fazer 
um levantamento da situação e um relatório daquilo que encontrou, até para se oficializar 
aquilo que eles estão a fazer, disse.------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

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

5. – Encerramento;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

O Presidente da Câmara Municipal de Beja 
 

 
______________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 
 
 

O Assistente Técnico 
 

 
_____________________ 
João Daniel Frazão Felício 

 

Aprovada por unanimidade em 

reunião de câmara realizada em 

29 de junho de 2022 
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