
 
 

Câmara Municipal de Beja  Telefone: 284311800 
Praça da República  email: geral@cm-beja.pt 
7800-427 Beja  home page: www.cm-beja.pt 

Ata número catorze, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
treze de julho 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, Fátima Jesus Parrinha Martins Serrano, Assistente Técnica.------------------ 
 

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

 
Verificada a existência de quórum para se constituírem em reunião, foi a mesma declarada 
aberta pelo senhor Presidente da Câmara, da seguinte forma.--------------------------------------------
Propôs a inclusão de um ponto na ordem de trabalhos, nomeadamente, a ratificação da 
minuta de contrato avulso de empreitada de remodelação da iluminação pública do Centro 
Histórico de Beja, que foi aceite por todos os presentes e constituirá o ponto 2.19. da mesma.- 
 

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

 

1.1. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, relativamente à visita ao Mercado Municipal de Beja e tendo 
em conta o facto do Engº Nuno Araújo regressar de férias dia 01 de agosto, pessoa que 
acompanha esta obra, colocou as datas 02, 03 e 04 de agosto à disposição para os senhores 
vereadores, em função da disponibilidade, transmitirem qual a que preferem.----------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado fez a seguinte intervenção:------------------------------------------------
Saudou a Força Aérea Portuguesa que honrou a cidade de Beja com as celebrações do seu 70º 
Aniversário, comemorações que a população soube agradecer e que trouxeram milhares de 
visitantes à cidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Autoescada dos Bombeiros Voluntários de Beja – Este equipamento é único ao nível do Distrito 
e terá um custo de reparação na ordem dos 60.000,00 €, pelo que consideram os vereadores 
da CDU que a Câmara Municipal de Beja devia assumir ou, pelo menos, colocar-se na linha da 
frente na recuperação deste equipamento quando se fala até que na cidade estão alguns 
grupos a mobilizar-se na recolha de fundos.--------------------------------------------------------------------
Perguntou qual o ponto de situação relativamente aos acordos interadministrativos com as 
freguesias, que foram prorrogados para este ano e que na opinião dos vereadores da CDU 

contém algum vazio legal que lhes permitem continuar em vigor uma vez que dos contatos 
efetuados com a maioria das Juntas de Freguesia ainda não houve qualquer abordagem no 
sentido de rever os mesmos.---------------------------------------------------------------------------------------
Perguntou qual o ponto da situação relativamente ao projeto da viatura para pequenas 
reparações, no âmbito de uma parceria com as Uniões de Freguesias de Beja, aprovada há 
sensivelmente dois anos.---------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à EMAS, E.M, informou que irão enviar por escrito ao Conselho de 
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Administração algumas questões que têm colocado nas reuniões de câmara e sobre as quais 
não têm obtido as respostas mais esclarecedoras, nomeadamente a questão da ACT e a 
questão relativa às verbas gastas nos últimos anos em propaganda e comunicação sobre a qual 
querem de ter acesso à documentação que subjaz essa decisão.-----------------------------------------
Por fim deixou uma observação referindo que finalmente a Estrada Nacional 121 que empresta 
o seu traçado ao IP8 está a ser marcada, disse.----------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, relativamente à autoescada dos Bombeiros Voluntários de 
Beja, referiu que a Câmara Municipal não se demite das suas responsabilidades, entende é 
que, neste caso em concreto, não deve ser a única a assumir essa responsabilidade e que a 
mesma deve ser partilhada com outros uma vez que a autoescada serve todo o Distrito. De 
facto, no dia em que os Bombeiros enviaram o orçamento para a Câmara Municipal, foi no 
mesmo dia em que a notícia surgiu na comunicação social e redes sociais que naturalmente 
são mais rápidas na resolução dos problemas. Mais, os problemas não devem ser tratados em 
função de maior ou menor pressão da comunicação social. Está agendado um ponto sobre esta 
matéria para o próximo Conselho Intermunicipal da CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do 
Baixo Alentejo, no dia 08 de agosto, para se averiguar até que ponto cada Município está 
disponível para contribuir e, se os treze assumirem responsabilidades, que não são idênticas, 
porque a responsabilidade da Câmara Municipal de Beja é maior e assume-o, a solução estará 
encontrada com verbas públicas provenientes dos mesmos. Se não for essa a solução terá que 
se encontrar outra. A proposta da Câmara Municipal de Beja na CIMBAL é que a divisão de 
verbas para reparação da autoescada seja feita proporcionalmente em função da população 
de cada concelho, não obstante, se houver outra, naturalmente que está disponível a acolhê-la 
e discuti-la porque o objetivo é resolver o assunto.-----------------------------------------------------------
Relativamente aos acordos interadministrativos, depois de consultada a legislação, eles estão 
de facto em vigor, quando se avançar para a proposta de transferência de competências para 
as freguesias, a seguir ao verão, os mesmos farão parte dessa negociação. A boa notícia é que 
o Orçamento de Estado entrou em vigor dia 28 de junho e as freguesias já receberam os 
retroativos dos duodécimos relativos aos valores que tinham a receber e houve freguesias com 
um aumento muito expressivo nas verbas que receberam, disse.---------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino, informou que o projeto continua a funcionar embora 
não esteja como devia estar porque a viatura, propriedade da União de Freguesias de Beja de 
Santiago Maior e São João Baptista, foi colocada pelo anterior Presidente ao dispor da Câmara 
Municipal e das duas Uniões de Freguesias, mas o atual Presidente, numa reunião, disse que 
não é do interesse continuar o mesmo com a Câmara Municipal uma vez que esta tem 
recursos próprios, propondo-se a ser ela própria a levar a cabo o projeto. Neste momento, a 
Câmara Municipal está a tentar encontrar a melhor solução para continuar a dar resposta não 
só às freguesias rurais como à União de Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da Feira.-
Em seguida e na sequência do solicitado na última reunião, entregou ao senhor vereador Vítor 
Picado uma cópia do e-mail com a resposta que seguiu para a AMEC. Relativamente à ata do 
Conselho Municipal de Educação, estando elaborada ainda não está aprovada, pelo que 
perguntou se o senhor vereador pretendia que lha entrega-se assim ou se preferia que a 
mesma lhe fosse entregue depois de ser aprovada no Conselho, que está agendado para dia 28 
de julho de 2022, tendo o vereador Vítor Picado respondido que é melhor depois da 
aprovação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Maria de Fátima Estanque, relativamente ao projeto do AMEC, e tendo 
ficado sem perceber se houve desenvolvimentos, perguntou até que ponto a resposta negativa 
da autarquia acaba por prejudicar a implementação do mesmo, ou seja, qual o ponto de 
situação dos Projetos “Bairros Saudáveis” não só o promovido pela AMEC mas também o da 
Alentejo XXI, ambos aprovados e que neste momento deviam estar a ser finalizados, não 
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obstante o atraso provocado pelo período de pandemia que se atravessou.--------------------------
Sugeriu também, uma vez que as piscinas municipais não irão abrir durante, julga, os próximos 
tempos, que fosse pensado, através das urbanas ou outra, a disponibilização de transporte à 
população de manhã ou à hora de almoço e depois à tarde, ida e volta, para a praia fluvial dos 
Cinco Reis porque existe um número de adolescentes e crianças que de outra forma não têm 
forma de chegar à mesma ficando desprovidos de atividades para os dias de férias que ainda 
são muitos ajudando até as famílias a organizar os tempos livres dos seus filhos, disse.------------ 
 
O senhor vereador Rui Eugénio, começou por felicitar os três projetos finalistas e vencedores 
do orçamento participativo e solicitou que lhes fizessem chegar, se existir, o relatório final de 
todo este processo, na sua ausência, agradecia que lhes pudessem dar mais alguma 
informação de como decorreu o mesmo até se chegar a estes três vencedores uma vez que 
não tiveram oportunidade de acompanhar, não sabem quem apresentou propostas e não 
sabem as que foram excluídas e as que foram alvo de análise.--------------------------------------------
Informou que recentemente reuniram com o senhor Presidente da União de Freguesias de 
Albernoa e Trindade e tiveram a oportunidade de visitar uma obra que está a causar alguma 
polémica e que na altura não estava concluída, nomeadamente, a instalação do pavimento do 
polidesportivo da escola primária de Albernoa. Perceberam não só na altura na reunião 
referida, mas mais recentemente por algumas reações, que há um grande descontentamento 
da população e de facto a obra não lhes parece feliz indo resultar dali algum prejuízo para os 
jovens que utilizam o recinto porque o campo ficou muito reduzido, quase às dimensões de 
um campo de futebol de rua com o acrescento de um mini campo de basquetebol numa das 
extremidades. Assim, apelou para que este processo se resolva a tempo do início do ano letivo 
porque se percebe que existe ali um desnível que impede a aplicação de todo o pavimento nas 
atuais condições. Teria sido importante ter-se articulado previamente com o executivo da 
União de Freguesias, o que parece não ter acontecido, e quando se percebeu a obra estava 
quase concluída e na situação que se encontra. Posto isto, os vereadores da CDU entendem 
que aquela intervenção deve ser corrigida de forma a concluir-se todo o pavimento e que 
futuramente estes trabalhos sejam articulados diretamente com os executivos das Juntas ou 
Uniões de Freguesia para que as coisas corram naturalmente bem e de agrado para todos os 
envolvidos, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino, relativamente à questão colocada pela senhora 
vereadora Maria de Fátima Estanque, referiu que o e-mail explica o porquê do projeto não ser 
apoiado, ou seja, neste momento, face aos orçamentos apresentados e após a EMAS, E.M. 
efetuar um projeto que não teve qualquer custo, considerou-se que, quando se submete uma 
candidatura, tem de se equacionar aquilo que é elegível e aquilo que não é. Neste caso, mais 
uma vez a AMEC submeteu uma candidatura sem ser articulada a nível da parceria para além 
de não ter a noção dos custos associados para a instalação daquele equipamento, portanto, a 
Câmara Municipal não tem 28 ou 36.000,00 € orçamentados para atribuir à AMEC para a 
instalação do contentor, uma vez que apenas foram equacionados os custos do mesmo e não 
todos os outros trabalhos subjacentes a essa instalação.----------------------------------------------------
Relativamente ao projeto da Alentejo XXI, do qual a Câmara Municipal é parceira e que a AMEC 

também poderia ter sido se tivesse pedido essa colaboração, está a decorrer normalmente e a 
ser executado dentro daquilo que estava previsto. Naturalmente que se a AMEC conseguisse 
instalar o contentor seria um complemento, a ideia seria essa, daí a importância de ter sido 
articulado previamente em rede.----------------------------------------------------------------------------------
Foi também realizada uma sessão em Évora a semana passada que contou com a presença da 
senhora Ministra da Agricultura que foi questionada pelos coordenadores da importância da 
prorrogação destes projetos porque realmente a aprovação veio tarde e muitos deles nem um 
ano sequer têm de execução, ficando ela de levar essa questão para colocar a quem de direito 
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e mais tarde poderem decidir, portanto, a expetativa é que haja boas notícias e que essa 
prorrogação seja uma realidade, disse.--------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, registou o pedido relativamente ao orçamento participativo 
efetuado pelo senhor vereador Rui Eugénio.-------------------------------------------------------------------
Relativamente ao transporte para a praia fluvial dos Cinco Reis, informou que o mesmo se 
inicia dia 15 de julho e prolongar-se-á até 31 de agosto de 2022. Serão quatro carreiras por dia 
em cada sentido aguardando-se a confirmação da rodoviária se pode efetivamente começar o 
serviço dia 15 de julho. Um autocarro gratuito, com capacidade para cinquenta passageiros, 
sendo a primeira partida às 09:00h, segunda às 12:30h, terceira às 15:00h e a última às 18:45h. 
Os horários de regresso serão às 09:30, às 13:00h, às 15:30h e às 19:15h. O custo deste serviço 
para a Câmara Municipal de Beja será de 14.160,00 €.-------------------------------------------------------
Relativamente ao campo de jogos de Albernoa, referiu que existem seis deste género 
instalados no concelho e este é o primeiro que mereceu alguma crítica ou reclamação. Com 
estas caraterísticas do tapete não ser estendido até ao fim e com um campo de basquetebol 
no pavimento que já existia com novas marcações e tabelas num dos topos, para além de 
Albernoa, existem mais dois, nomeadamente na Salvada e na Cabeça Gorda e depois existem 
três completos que são os do Jardim Público de Beja o de Santa Clara de Louredo e o de Nossa 
Senhora das Neves. Naturalmente que não esteve aqui subjacente qualquer lógica de 
poupança até porque estes equipamentos são financiados a 85% e não houve instrução do 
Presidente ou de nenhum dos vereadores para que fosse assim. As equipas técnicas da 
autarquia foram aos locais e, em Albernoa, Salvada e Cabeça Gorda, devido a irregularidades 
significativas nas zonas do pavimento não foi possível instalar-se o tapete até ao fim porque há 
a necessidade de substituir um conjunto de lajes para o efeito, ainda assim, os campos não 
ficaram subaproveitados nem desperdiçados, está lá um campo de basquetebol, o que 
acontece é que os campos de andebol e futsal ficaram ligeiramente mais curtos, cerca de 
menos dois metros e meio de área útil de jogo. O material montado é utilizado e homologado 
por todas as Federações a nível nacional, reduz o risco de lesões, permite que se pratique 
atividade desportiva mesmo quando chove, coisa que em Albernoa não era possível porque 
havia poças de água, e é adequado para todas as modalidades inclusivamente para patins, 
portanto, há um conjunto de coisas que foram ditas que não correspondem à verdade e a 
verdade é que as pessoas querem um campo maior uma vez que o mesmo não é só utilizado 
por miúdos mas também por muitos graúdos, coisa que não acontece em Salvada e em Cabeça 
Gorda porque os campos da escola estão vedados e impedidos à prática desportiva de 
maiores. Contudo, poderá ver com a Junta de Freguesia se há possibilidade desta tratar das 
lajes e, havendo esse nivelamento, a Câmara Municipal está disponível para estender o campo 
aproveitando as marcações que já existem embora seja difícil de o fazer antes do início do ano 
letivo, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro fez a seguinte intervenção:----------------------------------------
Piscina municipal coberta – Não foi constatar se estava encerrada mas parece que sim pelo 
que Beja tem os seus espelhos de água fechados impedindo as pessoas de usufruírem dos 
mesmos, à exceção da praia fluvial dos Cinco Reis que para pessoas com mobilidade reduzida 
se torna difícil lá irem. Assim, perguntou quando é que a situação da piscina coberta está 
ultrapassada porque ainda que não seja uma solução ótima é uma alternativa.----------------------
Lei nº 93/2021, de 20 de dezembro, que entrou em vigor a 18 de junho de 2022 e estabelece o 
regime geral de proteção de denunciantes de infrações, transpondo a Diretiva (UE) 2019/1937 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2019, relativa à proteção das 
pessoas que denunciam violações do direito da União, nomeadamente e entre outras, a 
corrupção, infrações, fraude, peculato, defesa da segurança nacional.----------------------------------
A lei aplica-se a entidades públicas ou privadas com mais de cinquenta funcionários e portanto 
a Câmara Municipal de Beja vai ter de ter este mecanismo a funcionar. O canal de denúncias 

https://dre.pt/application/external/eurolex?19L1937
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assume duas formas, um interno que tem a ver com os funcionários da própria entidade e 
outro externo que tem a ver com a população em geral.----------------------------------------------------
Sabe que em muitos concelhos do país, ou através das CIM ou das próprias câmaras 
municipais, as medidas foram acionadas.------------------------------------------------------------------------
As multas aplicadas por não se cumprir esta Lei vão dos 1.000,00 € aos 250.000,00 €, daí, na 
qualidade de vereador cumpre-lhe alertar e perguntar se esta plataforma já está a funcionar.--
Manifestou ainda e partilhou a seguinte reflexão sobre o aeroporto de Beja para cada um tirar 
as suas elações, no sentido de unir o concelho em torno da construção de uma ideia una e de 
Beja, virada para a população de Beja e para o seu interesse, sobrepondo a vontade da 
população à vontade dos partidos políticos:--------------------------------------------------------------------
“E se vendêssemos todos a mesma ideia?-----------------------------------------------------------------------
Tenho pensado muito neste assunto. Mas, afinal deve Beja ser uma solução? Há ou não 
capacidade? Na verdade, temos opiniões para todos os gostos. Os partidos políticos 
discordam, os especialistas discordam, os analistas discordam, e também a opinião entre 
vereadores e Presidente da Câmara não é consensual.------------------------------------------------------
Independentemente da nossa ideologia política, nós (vereadores eleitos) estamos a representar 
os cidadãos de Beja, e na sua maioria, O SEU DESEJO É QUE O AEROPORTO SEJA RENTABILIZADO 
para que também a nossa região possa CRESCER. Acho que na sua maioria, pouco importam as 
justificações e critérios usados pelas diferentes partes. A questão é: Já que nos apontam como 
possível solução, há alguma forma de aproveitarmos o problema de sobrelotação do 
aeroporto de Lisboa e ganharmos com isto?--------------------------------------------------------------------
Não interessa se é o Portela + 1, ou outro tipo de solução. E se ao invés de estarmos a justificar 
as nossas diferenças, nos preocuparmos com aquilo que nos une? Será que nós enquanto 
vereadores, temos a capacidade de nos desligarmos “das agendas políticas”, e vendermos em 
conjunto a ideia de que podemos ser uma solução? Será que podemos criar uma estratégia e 
defender da mesma forma, com a mesma ideia, com a mesma vontade, os interesses da nossa 
terra?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pouco interessa se é o PSD, PS ou CDU! Podemos ser Beja? Pelo menos desta vez. Gostava 
muito.”, Senhor Presidente cabe liderar-nos, disse.----------------------------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino, relativamente à piscina coberta, deu conhecimento 
que a previsão era mantê-la aberta até 31 de julho e depois encerrá-la no mês de agosto para 
descanso do pessoal e fazer alguma manutenção, aliás, em conversa com o senhor vereador 
Nuno Palma Ferro informou-o disso mesmo, ou seja, entre as 08:00h e as 13:00h estaria 
aberta diariamente para utilização livre e depois na parte da tarde para a competição. 
Acontece que no dia 05 de julho, recebeu um e-mail do responsável a informar que se tinha 
dado um curto-circuito no dia anterior e, no dia 06 de julho, através de informação técnica que 
“uma rutura inesperada nas condutas de água dos balneários da piscina coberta originou um 
conjunto de infiltrações que resultaram num curto-circuito tendo danificado diversos 
equipamentos eletromecânicos fundamentais para o funcionamento da instalação. Esta 
situação conduziu ao inevitável encerramento da mesma.”.-----------------------------------------------
Neste momento, a empresa Efima, está a verificar a situação, já questionou qual é a 
previsibilidade para o término da intervenção e assim que for possível a mesma reabrirá.-------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, relativamente à reflexão sobre o aeroporto de Beja do senhor 
vereador Nuno Palma Ferro referiu que não iria tecer qualquer comentário mas aproveitou 
para informar que o mesmo tem novo diretor desde dia 07 de julho, chama-se Maurício Nunes 
que recebeu nesse dia na Câmara Municipal de Beja.-------------------------------------------------------- 
 
Relativamente à Lei nº 93/2021, de 20 de dezembro, o senhor vereador Rui Marreiros, 
explicou que apesar de a dita plataforma não estar ainda disponível porque os organismos 
públicos estão-se a adaptar à aplicação da lei, obviamente que o Município de Beja irá cumprir 
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a mesma, estando em curso esse processo na Divisão Administrativa e Financeira, até para se 
perceber que tipo de plataformas são, como é que se implementam e quem é que pode ter 
acesso às mesmas, 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. – Alteração nº 6 ao Orçamento de Despesa e nº 5 às Grandes Opções 
do Plano – 2022;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 7248, de 08 de julho de 2022, do Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, 
propondo a aprovação da alteração nº 6 ao Orçamento de Despesa e nº 5 às Grandes Opções 
do Plano – 2022, que contempla o reforço das seguintes rubricas e constitui documento anexo 
número um que faz parte integrante da presente ata:------------------------------------------------------- 
Despesas correntes:---------------------------------------------------------------------------------------------------
0102/020203 – Conservação de Bens – Reforço de rubrica para despesas correntes 
conservação de bens – 6.000,00 €;--------------------------------------------------------------------------------
0102/02022543 – Serviços Veterinários – Reforço para contratação do Veterinário Municipal – 
1.000,00 €;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0102/02022544 – Prestação de Serviços Veículos – Reforço de rubrica – 5.000,00 €;---------------
0102/02020999 – Outros comunicações – Reforço de rubrica comunicações telefones – 
20.000,00 €;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0102/02022099 – Outros trabalhos especializados – Reforço e rubrica – 10.000,00 €;--------------
0102/02022535 – Espetáculos culturais – Reforço de rubrica – 15.000,00 €;--------------------------
0102/02022536 – Eventos e iniciativas pontuais – 10.000,00 €;-------------------------------------------
0102/02022599 – Outros – Reforço de rubrica para despesas não enquadráveis nas restantes 
rubricas – 20.000,00 €;-----------------------------------------------------------------------------------------------
Despesas de capital:--------------------------------------------------------------------------------------------------
0102/0701040809 – Reabilitação da E.M. 529 entre Mina da Juliana e Santa Vitória (Revisão de 

preços relativamente aos trabalhos revistos de maio a outubro 2021) – 89.623,77 €;-----------------------
0102/0701041320 – Zona de Acolhimento Empresarial Norte (Empreitada de conceção-

construção das ações previstas no Projeto de Investimento Nº 77 - “Zona de Acolhimento Empresarial 
Norte – Área de Acolhimento Empresarial de Nova Geração” – concurso limitado por prévia 

qualificação) – 136.210,00 € para o ano 2022;-------------------------------------------------------------------
0102/0701041320 – Zona de Acolhimento Empresarial Norte (Revisão de preços para os trabalhos 

em curso) – 100.700,00 €;--------------------------------------------------------------------------------------------
0102/0701060201 – Aquisição e reparação de viaturas – Aquisição de viatura ligeira – 
53.505,00 €.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A redução de despesas incide nas seguintes rubricas:------------------------------------------------------
Despesas correntes:---------------------------------------------------------------------------------------------------
0101/020203 – Conservação de bens – 21.000,00 €;---------------------------------------------------------
0102/020224 – Encargos de cobrança de receita – 1.000,00 €;--------------------------------------------
0104/02020999 – Outras comunicações – 20.000,00 €;-----------------------------------------------------
0104/02022099 – Outros trabalhos especializados – 10.000,00 €;---------------------------------------- 
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0104/02022599 – Outros – 35.000,00 €.-------------------------------------------------------------------------
Despesas de capital:--------------------------------------------------------------------------------------------------
0102/0701030104 – Remodelação da Biblioteca Municipal – 243.128,77 €;---------------------------
0102/07010301117 – Centro Valorização Transf. Tecnológica Edifício CEBAL – 136.910,00 €.-----
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 448)--------- 
 

2.2. – Reforço da requisição nº 332/2022 à RESIALENTEJO – Tratamento 
e Valorização de Resíduos, E.I.M. – Resíduos urbanos ano 2022;----------------- 

 
Registo nº 7215, de 07 de julho de 2022, do Serviço de Contabilidade, Plano e Orçamento, 
informando que no início do ano 2022 foi efetuada a requisição nº 332/2022 à RESIALENTEJO – 
Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M., no valor de 402.800,00 €, para o tratamento de 
resíduos sólidos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atendendo a que neste momento não há saldo suficiente na requisição para lançar a fatura do 
mês de maio, é necessário efetuar um reforço da requisição para esta fatura, mas também 
para as restantes até final do ano de 2022, prevendo-se uma estimativa de faturação na ordem 
dos 850.000,00 €, tendo por base os compromissos assumidos no ano 2021 na classificação 
económica 0102/02022004 – Tratamento de Resíduos Sólidos – outros trabalhos 
especializados.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 449)--------- 
 

2.3. – Projeto de alteração ao Regulamento de Benefícios Fiscais do 
Município de Beja – início do procedimento;-------------------------------------------------- 

 
Registo nº 6278, de 07 de junho de 2022, do Gabinete Jurídico, no qual dá conhecimento da 
proposta de Projeto de Alteração ao Regulamento de Benefícios Fiscais do Município de Beja, 
que constitui documento anexo número dois e faz parte integrante da presente ata.--------------
Nos termos do artigo 98º do Código do Procedimento Administrativo (CPA) o início do 
procedimento é publicitado na Internet, no sítio institucional da entidade pública, com a 
indicação do órgão que decidiu desencadear o procedimento, da data em que o mesmo se 
iniciou, do seu objeto e da forma como se pode processar a constituição como interessados e a 
apresentação de contributos para a elaboração do regulamento.----------------------------------------
Nos termos do artigo 99º do Código do Procedimento Administrativo, os regulamentos são 
aprovados com base num projeto, acompanhado de uma nota justificativa fundamentada, que 
deve incluir uma ponderação dos custos e benefícios das medidas projetadas.-----------------------
De acordo com o artigo 101º do CPA, o órgão competente deve submeter o projeto de 
regulamento a consulta pública, para recolha de sugestões, procedendo, para o efeito, à sua 
publicação na 2ª série do Diário da República ou na publicação oficial da entidade pública, e na 
Internet, no sítio institucional da entidade em causa, com a visibilidade adequada à sua 
compreensão. Os interessados devem dirigir, por escrito, as suas sugestões ao órgão com 
competência regulamentar, no prazo de 30 dias, a contar da data da publicação do projeto de 
regulamento, sendo, no preâmbulo do regulamento, feita menção de que o respetivo projeto 
foi objeto de consulta pública.--------------------------------------------------------------------------------------
Findo o prazo da Consulta Pública, a redação final das alterações ao regulamento serão 
submetidas a deliberação da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal ao abrigo das 
respetivas competências conferidas pela alínea k) do nº 1 do artigo 33º, conjugada com a 
alínea g) do nº 1 do artigo 25º, ambos do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
atual redação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 450)--------- 
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2.4. – Relatório final;------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Presente o relatório final do concurso público para concessão da Cafetaria da Biblioteca 
Municipal de Beja José Saramago ao qual não foram apresentadas propostas, nos termos do 
disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 79º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado 
pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com a sua redação atual, não há lugar a 
adjudicação extinguindo-se o procedimento.-------------------------------------------------------------------
Ficando assim o concurso deserto há a possibilidade de adjudicação por ajuste direto desde 
que a proposta cumpra todos os requisitos do programa de concurso e do caderno de 
encargos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o Relatório Final e proceder em 
conformidade.(Deliberação nº 451)--------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.5. – Relatório final;------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Presente o relatório final do concurso público para exploração do Quiosque e Esplanada do 
Jardim Público de Beja ao qual não foram apresentadas propostas, nos termos do disposto na 
alínea a) do nº 1 do artigo 79º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-
Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com a sua redação atual, não há lugar a adjudicação 
extinguindo-se o procedimento.-----------------------------------------------------------------------------------
Ficando assim o concurso deserto há a possibilidade de adjudicação por ajuste direto desde 
que a proposta cumpra todos os requisitos do programa de concurso e do caderno de 
encargos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o Relatório Final e proceder em 
conformidade.(Deliberação nº 452)--------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.6. – Proposta de abertura de concurso limitado por prévia 
qualificação;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 7221, de 08 de julho de 2022, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo, para os efeitos previstos no artigo 38º do Código dos Contratos Públicos 
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com a sua redação atual e de 
acordo com a alínea a) do artigo 19º do mesmo diploma, a aprovação das peças do 
procedimento, nomeadamente, Caderno de Encargos, Programa de Procedimento e Programa 
Preliminar, que constituem documento anexo número três e fazem parte integrante da 
presente ata, com vista à abertura de concurso limitado por prévia qualificação com 
publicação no JOUE para a realização da empreitada de conceção-construção das ações 
previstas no Projeto de Investimento nº 77 – “Zona de Acolhimento Empresarial Norte – 
Área de Acolhimento Empresarial de Nova Geração”.------------------------------------------------------
Todas as peças que se propõe agora aprovar foram estruturadas e desenvolvidas pelo 
consultor externo contratado para o efeito pelo Município, a empresa F. Iniciativas – 
Consultoria e Gestão, Ldª.-------------------------------------------------------------------------------------------
Como previsto no nº 1 do artigo 36º do CCP, justifica-se a decisão de contratar pela ausência 
de recursos próprios para a realização de uma obra com estas características e que se destina 
à concretização de projetos financiados por fundos europeus.--------------------------------------------
O preço base estimado para esta empreitada é de 15.100.000,00 € (+IVA), estando o mesmo 
fundamentado, como previsto no nº 3 do artigo 47º do CCP, na nota justificativa do Chefe da 
Divisão do Gabinete de Apoio ao Investimento.---------------------------------------------------------------
Como o valor base é superior a 500.000,00 € e como previsto no artigo nº 46-A do CCP, o 
fundamento para a não adjudicação por lotes encontra-se referido no artigo 4º do Programa 
de Procedimento.------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Atendendo aos prazos previstos para a tramitação dos procedimentos pré-contratuais para 
este procedimento e ao prazo de execução do projeto e da obra, prevê-se que a execução 
física e financeira desta empreitada ocorra em 2022, 2023 e 2024. Como, ao abrigo da alínea c) 
do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e Pagamentos em 

Atraso das Entidades Públicas), a assunção de compromissos plurianuais está sujeita a 
autorização prévia da Assembleia Municipal, pelo que se deverá submeter a esse órgão a 
aprovação da seguinte distribuição de encargos:--------------------------------------------------------------
2022 …………………………………………………………………………………………………………….. 128.500,00€ + IVA  
2023 ………………………………………………………………………………………………………… 11.800.000,00€ + IVA  
2024 ………………………………………………………………………………………………………….. 3.171.500,00€ + IVA 
Tratando-se de uma previsão, admite-se que a mesma possa ser ajustada posteriormente, sem 
ultrapassar o montante global indicado nem o ano de fim do contrato, no respeitante aos 
valores anuais indicados, em função do desenvolvimento do procedimento e da futura 
execução física do investimento.-----------------------------------------------------------------------------------
A qualificação dos candidatos será feita como base nos requisitos definidos no artigo 10º do 
Programa de Procedimento e o critério de adjudicação das propostas encontra-se referido no 
artigo 26º do mesmo documento.---------------------------------------------------------------------------------
O prazo de execução contempla dois períodos de realização:----------------------------------------------
Fase 1 – Elaboração do Projeto – 90 dias;------------------------------------------------------------------------
Fase 2 – Execução da Empreitada – 365 dias.-------------------------------------------------------------------
Ao abrigo do artigo 67º do CCP, propõe-se a nomeação dos seguintes técnicos para membros 
do júri do procedimento:---------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: João Duarte Lopes Batista Margalha (Engº);-----------------------------------------------------
Vogais efetivos: João Manuel Raimundo Batista Rodeia Machado (Dr.) e Maria Teresa Costa 
(Drª);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Paula Cristina Madeira Pestana Mansinhos (Drª) e Luís José de Brito Camacho 
Barriga (Engº).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propõe-se igualmente que sejam delegadas no júri todas as competências inerentes ao 
procedimento pré-contratuais a realizar no âmbito do CCP, sem prejuízo do referido no nº 2 do 
seu artigo 69º.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ao abrigo do nº 6 do artigo 68º do CCP e para apoio do júri no exercício das suas funções, 
poderá ser designado como consultor sem direito a voto, o Dr. António Valente, indicado pela 
empresa F. Iniciativas – Consultoria e Gestão, Ldª.------------------------------------------------------------
Para efeitos da tramitação do procedimento na plataforma eletrónica SaphetyGov, propõe-se 
a designação como gestores deste procedimento os colaboradores Luís Barriga e José António 
Serra. Como representantes da entidade adjudicante para a comunicação da decisão de 
contratar em plataforma, poderão designar-se Luís Barriga e António Fialho.-------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submeter a repartição 
de encargos à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 453)--------------------------------------------------- 

 

2.7. – Proposta de aprovação da minuta de acordo de transferência de 
competências de gestão de património imobiliário público;------------------------ 

 
Registo nº 7214, de 07 de julho de 2022, do Gabinete Jurídico, informando que analisada a 
minuta de acordo de transferência de competências de gestão de património imobiliário 
público, com as alterações sugeridas pelo “IFAP, I.P.”, verifica-se que se encontra a mesma em 
conformidade com o previsto no Decreto-Lei nº 106/2018, de 29 de novembro, que concretiza 
o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da gestão 
do património imobiliário público sem utilização.-------------------------------------------------------------
O clausulado da minuta reproduz o articulado do diploma legal mencionado.------------------------
Com efeito, nos termos do artigo 3º do mencionado diploma, é da competência dos órgãos 
municipais a gestão do património imobiliário público sem utilização localizado no território 
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dos respetivos municípios, sendo todas as competências previstas no diploma, exercidas pela 
Câmara Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do artigo 5º, em relação a cada imóvel, a transferência das competências de 
gestão sobre o património imobiliário público sem utilização depende de comunicação prévia 
enviada pelo município aos membros do Governo responsáveis pela área das finanças e da 
tutela setorial, sob a forma de um projeto de valorização patrimonial economicamente 
sustentável, o que sucedeu, tendo a transferência das competências sido homologada por 
despacho conjunto do Ministro das Finanças e da Ministra da Agricultura e Alimentação, nos 
termos do artigo 6º.---------------------------------------------------------------------------------------------------
O prazo máximo para o exercício da competência de gestão patrimonial é de 50 anos, nos 
termos do nº 5 do artigo 5º.-----------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do artigoº 8º a transferência das competências de gestão para os municípios 
concretiza-se mediante acordo de transferência a celebrar entre o município interessado, a 
DGTF, no caso de o proprietário do imóvel ser o Estado, ou o instituto público que seja titular 
do imóvel ou a quem tivesse sido cedida a respetiva gestão.-----------------------------------------------
No caso, as entidades envolvidas são o Estado, representado pela Direção-Geral do Tesouro e 
Finanças, o IFAP, I.P. e o Município de Beja.--------------------------------------------------------------------
O acordo de transferência define as condições da transferência das competências de gestão e 
não prejudica, no caso dos imóveis do domínio privado do Estado ou dos institutos públicos, o 
direito de alienação ou oneração dos imóveis por parte da entidade titular do imóvel, salvo 
acordo em contrário entre esta e o município interessado.-------------------------------------------------
A DGTF, ou o instituto público que seja titular do imóvel, ou a quem tiver sido cedida a 
respetiva gestão, conforme o caso, elabora a minuta do acordo de transferência.-------------------
A transferência de competências de gestão envolve a transferência da responsabilidade por 
todos os encargos necessários para a recuperação do edificado, bem como por todas as 
despesas com a conservação e a manutenção dos imóveis.------------------------------------------------
São receitas dos municípios, aquelas que sejam geradas pelos imóveis objeto de transferência 
da competência de gestão, nomeadamente as receitas decorrentes de arrendamento ou 
outras operações imobiliárias previstas no acordo de transferência, sem prejuízo de nos casos 
em que o projeto de gestão gere um benefício económico para o município se prever, no 
acordo de transferência, contrapartida financeira a favor do Estado que se fixa em 10/prct. 
daquele benefício.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do artigo 10º o património imobiliário público sem utilização integrado no domínio 
privado do Estado ou dos Institutos Públicos pode ser alienado ao município, por ajuste direto, 
mediante autorização do membro do Governo responsável pela área das finanças.-----------------
A DGTF ou, nos casos em que não é o Estado o proprietário do imóvel, o instituto público 
titular, comunicam ao município a intenção de alienar o imóvel a terceiros antes do fim do 
período de vigência do acordo de transferência, gozando o município do direito de 
preferência, sendo deduzido do preço de aquisição que resulte da avaliação o valor das 
benfeitorias necessárias realizadas no imóvel.-----------------------------------------------------------------
Não exercendo o direito de preferência é ressarcido das benfeitorias realizadas no âmbito do 
projeto de valorização, podendo ainda arrecadar até 10/prct. da receita gerada pela alienação 
do imóvel, mediante despacho do membro do Governo responsável pela área das finanças.-----
Nos termos do artigo 11º a transferência da competência para a gestão pode cessar por 
acordo das partes; termo do acordo de transferência; incumprimento grave e reiterado, por 
parte do município, das condições estabelecidas no acordo de transferência; decurso de 2 
anos do acordo de transferência sem ter sido dado início aos procedimentos necessários à 
implementação do projeto de valorização; atribuição de uso ao imóvel diferente do que consta 
do projeto de valorização; alienação do imóvel, no caso dos bens imóveis do domínio privado 
do Estado ou dos institutos públicos.-----------------------------------------------------------------------------
A cessação da transferência de gestão implica a entrega do imóvel livre de pessoas e bens ao 
respetivo titular, podendo o município proceder ao levantamento das benfeitorias realizadas, 
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nos termos da lei civil, desde que o mesmo não implique quaisquer danos estruturais, 
arquitetónicos ou culturais relevantes no imóvel.-------------------------------------------------------------
Pode o município atribuir ao imóvel uso diferente do que consta do processo de valorização, 
mediante comunicação enviada ao membro do Governo responsável pela área das finanças, 
com conhecimento ao membro do Governo responsável pela área das autarquias locais, 
dependendo tal alteração de despacho dos referidos membros do Governo.-------------------------
Nos termos do artigo 12º, compete à DGTF, em conjunto com a Direção-Geral das Autarquias 
Locais, fiscalizar o cumprimento do acordo de transferência, sendo que  se, no âmbito de tal 
fiscalização se verificarem causas de cessação do mesmo, o município deverá proceder, após 
notificação, no prazo de 30 dias, à entrega do imóvel, livre de pessoas e bens ao respetivo 
titular, podendo proceder ao levantamento das benfeitorias realizadas, nos termos da lei civil, 
desde que o mesmo não implique quaisquer danos estruturais, arquitetónicos ou culturais 
relevantes no imóvel, nos termos do artigo 13º.---------------------------------------------------------------
Caso o município incumpra a obrigação de entrega do imóvel, a DGTF promove o despejo 
imediato.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevê, ainda, o artigo 14º, que o município assuma a gestão de um imóvel do domínio privado 
do Estado sem utilização que não se encontre inscrito na matriz ou omisso para efeitos de 
registo deve diligenciar no sentido da sua regularização, registando-o em nome do Estado ou 
do instituto público, conforme o caso, através do procedimento oficioso previsto no Decreto-
Lei nº 51/2017, de 25 de maio.-------------------------------------------------------------------------------------
De referir que a versão do documento com as alterações sugeridas pelo “IFAP, I.P.”, acabou por 
não contemplar a sugestão de eliminação dos pontos 19 e 20 do acordo, mas confirmando-se 
que os imóveis se encontram registados em nome daquele Instituto (como o próprio refere e 

confirmado, verbalmente, junto da Conservatória do Registo Predial), efetivamente, não sendo 
aplicáveis, serão desnecessários, além de que a referência ao registo, no ponto 19, em nome 
do Primeiro Outorgante – Estado Português – não estará correta, uma vez que os imóveis se 
encontram registados em nome do Segundo Outorgante.--------------------------------------------------
Parece, assim, e salvo melhor entendimento, que os pontos 19 e 20 deveriam, efetivamente, 
ser retirados, pelo que se sugere esta alteração à minuta, com a consequente renumeração 
dos pontos seguintes.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Deverá a minuta do acordo, na sua versão final, que constitui documento anexo número 
quatro e faz parte integrante da presente ata, ser submetida a deliberação da Câmara 
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 454)--------- 

 

2.8. – Proposta de aprovação de protocolo de colaboração;------------------------ 

 
Presente a proposta de protocolo a celebrar entre o Turismo de Portugal, I.P., através da 
Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre e o Município de Beja, que constitui documento 
anexo número cinco que faz parte integrante da presente ata, a Divisão de Turismo e 
Património, informou que o mesmo visa a formação de profissionais de setor do turismo – 
empresários, gestores, quadros intermédios e operacionais – em regime presencial e à 
distância, proporcionando a capacitação dos profissionais na “arte da hospitalidade” e 
acrescentado valor ao tecido empresarial e ao território.---------------------------------------------------
O plano complementar de formação dirige-se a técnicos do Município e/ou entidades parceiras 
para quem podemos programar ações de formação específicas.------------------------------------------
Cabe ao Turismo de Portugal, I.P. a contratação dos formadores, em articulação com o 
Município, procurando formadores locais sempre que possível.------------------------------------------
Cabe ao Município a disponibilização de meios logísticos para realização das ações (salas, 

computadores, …).-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considera-se de elevada relevância a formação de recursos humanos de setor do turismo, 
assim como de técnicos do Município e entidades parcerias, criando um ambiente favorável à 
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arte de bem receber no território, proporcionando condições para o envolvimento das pessoas 
nesta missão.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O presente protocolo permitirá condições para a implementação de um plano de formação no 
concelho de Beja, por parte da entidade com competência específica no setor do turismo, 
complementando a oferta de formação existente no território (Centro de Formação, Escola 

Profissional de Alvito, Instituto Politécnico de Beja, entre outros) que, em regra, não se dirige a 
ativos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 455)--------- 
 

2.9. – Pedido de apoio financeiro;-------------------------------------------------------------------- 

 
Requerido pela Rufar & Bombar – Associação Cultural, um apoio financeiro, no âmbito da 
realização da 4ª Edição do BEJÁBOMBAR – Festival de Bombos e Percussão Tradicional, dia 04 
de junho de 2022.------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e atribuir um apoio financeiro no valor de mil e 
quinhentos euros acrescido de oito euros por refeição para duzentos músicos o que perfaz três 
mil e cem euros.(Deliberação nº 456)------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.10. – Proposta de atualização da Tabela de Preços – Isenções de 
pagamento na torre de menagem do Castelo de Beja;---------------------------------- 

 
Registo nº 7094, de 05 de julho de 2022, da Divisão de Turismo e Património, informando que 
a tabela de preços para entradas na Torre de Menagem e no Centro de Arqueologia e Artes, 
aprovada em reunião de câmara, de 6 de abril de 2022, prevê os seguinte preços:------------------
Torre de menagem do Castelo:------------------------------------------------------------------------------------
Bilhete individual:  € 2,00;-------------------------------------------------------------------------------------------
Visita Guiada: € 1,00/por pessoa;----------------------------------------------------------------------------------
Descontos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bilhete Familiar (4 pessoas): 25%;-----------------------------------------------------------------------------------
Bilhete de Grupo (Grupos de 10 ou mais pessoas): 25%;--------------------------------------------------------
Cartão de estudante quando não enquadrado em visitas de estudo*: 50%;---------------------------
Cartão jovem*: 50%;--------------------------------------------------------------------------------------------------
Seniores com 65 ou mais anos*: 50%;----------------------------------------------------------------------------
Residentes no concelho de Beja *: 50%;-------------------------------------------------------------------------
Acompanhante de visitantes com necessidades especiais: 50%;------------------------------------------
Isenções:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menores de 12 anos*;------------------------------------------------------------------------------------------------
Bombeiros Voluntários de Beja no ativo*;-----------------------------------------------------------------------
Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo de Beja no ativo*;-----------------------------------------------------
Dadores de Sangue – e apenas dadores – da Associação Humanitária de Dadores de Sangue de 
Beja*;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profissionais de atividade turística, mediante apresentação de comprovativo de registo no 
RNAAT *;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jornalistas em exercício de funções* mediante comunicação prévia;------------------------------------
Professores e alunos de qualquer grau de ensino, incluindo Universidades Sénior ou de 3ª 
Idade, quando comprovadamente em visita de estudo e mediante marcação prévia 
confirmada*;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Desempregados*;------------------------------------------------------------------------------------------------------
Público com necessidades especiais*;----------------------------------------------------------------------------
Investigadores/conservadores/restauradores, profissionais de museologia e/ou património e 
turismo em exercício de funções*;--------------------------------------------------------------------------------
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Jornadas Europeias do Património (no acesso às atividades organizadas no âmbito do respetivo 

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

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

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

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

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

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

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

programa pela CMB).----------------------------------------------------------------------------------------------------
* - mediante comprovação documental;-------------------------------------------------------------------------
- descontos não acumuláveis.---------------------------------------------------------------------------------------
Considerando uma prática comum nos museus em Portugal, e em particular, nos que estão 
sob a tutela da Direção Geral do Património Cultural, que prevê, à presente data, a isenção do 
pagamento de ingressos aos domingos e feriados até às 14:00h, para todos os cidadãos 
residentes em território nacional, propõe-se que seja estabelecida a isenção do pagamento de 
bilhete na torre de menagem do castelo de Beja, ao primeiro domingo de cada mês (9:30h às 
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12:30h e 14:00h às 18:00h), não se aplicando esta isenção para o Centro de Arqueologia e Artes, 
por estar encerrado neste dia.--------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 457)--------- 
 
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:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

 
Requerido por Alexandre Manuel Ciríaco Calado, que pretendendo vender a fração I do prédio 
sito na Rua António Sérgio, 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 

458)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Isabel Augusta Relvinhas Charrua Duro, que pretendendo vender a fração B do 
prédio sito na Rua Conselheiro Menezes, nº 11, em Beja, pelo valor de 40.000,00 €, 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 

459)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por José Sebastião Bonito Vicente e Maria Cristina Rodrigues Pina Vicente, que 
pretendendo vender o prédio sito na Rua da Condessa, nº 6, em Beja, pelo valor de 51.000,00 
€, 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 

460)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Teresa de Jesus Dias Bate, que pretendendo vender a fração B do prédio sito na 
Rua António Vilar e David Abreu, nº 16, r/c dtº, em Beja, pelo valor de 40.375,44 €, 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 

461)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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 

461)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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 

461)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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 

462)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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 

463)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a fração F 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 

464)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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 

465)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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 

466)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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 

467)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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 

468)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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 

469)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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 

470)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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 

471)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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 

472)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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 

473)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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 

474)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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 

475)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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 

476)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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 

477)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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 

478)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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 

479)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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 

480)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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 

481)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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 

482)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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 

483)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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 

484)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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 

485)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a fração AH do 
prédio sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua 
Infante D. Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 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 

486)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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 

487)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.12. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído, de ocupação de espaço público e de 
recinto itinerante:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Requerido pela Associação Juvenil Lendias d’Encantar, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela ocupação do espaço público e pela emissão da licença especial de ruído para a 
realização de um evento inserido no "Festival Terra Mágica – Al´Mutamid – 1º Alentejano", no 
Jardim Público, dia 04 de junho de 2022.------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o presente pedido.(Deliberação nº 488)------------- 
 
Requerido pela Associação Cultural e Recreativa dos Moradores de Porto Peles, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão da licença de recinto improvisado e da licença 
especial de ruído para a realização do evento "Festas de Verão – Porto Peles", de 24 a 26 de 
junho de 2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o presente pedido.(Deliberação nº 489)------------- 

 
Requerido pelo Centro Cultural e Desportivo da Trindade, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído para a realização de um baile, no espaço 
público, na Rua do Calvário, em Trindade, dia 09 de julho de 2022.--------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o presente pedido.(Deliberação nº 490)------------- 
 
Requerido pela CERCIBEJA – Cooperativa para a Educação, Reabilitação, Capacitação e 
Inclusão de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença de recinto 
improvisado e da licença especial de ruído para a realização do evento "Welcome Summer", no 
Parque Fluvial dos Cinco Reis, dia 25 de junho de 2022.-----------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o presente pedido.(Deliberação nº 491)------------- 
 
Requerido pela Comissão de Festas de São Matias, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído para a realização de um baile no recinto das festas – 
terreno da Casa do Povo de São Matias, dia 25 de junho de 2022.----------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o presente pedido.(Deliberação nº 492)------------- 
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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:------------ 
 

2.13. – Proposta de aprovação de minuta de contrato de comodato;--------- 

 
Presente a minuta de contrato de comodato a celebrar entre o Município de Beja e a 
Associação de Futebol de Beja, que constitui documento anexo número seis e faz parte 
integrante da presente ata, onde o primeiro, na qualidade de proprietário do Estádio 
Municipal sito na Avenida Vasco da Gama, em Beja, com o artigo matricial urbano nº 1035 da 
União de Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João Baptista, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Beja sob o nº 1617/20090127, da respetiva freguesia, entrega o espaço, 
do identificado imóvel, ao segundo, em regime de comodato por um período de vinte e cinco 
anos, para que se sirva dele para desenvolvimento de atividades integrantes do objetivo social 
estatutário da associação em referência, de acordo com o disposto nos artigos 1129º e 
seguintes do Código Civil.--------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 493)--------- 
 

2.14. – Incumprimento de acordos de pagamento de dívidas referentes a 
rendas de habitação social;------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 6864, de 28 de junho de 2022, do Gabinete Jurídico, informando o seguinte:----------
1 – Mário João Almeida Flores foi arrendatário do imóvel sito na Rua Adriano Correia de 
Oliveira, nº 11, 1º dtº, em Beja, propriedade do Município de Beja, tendo procedido à entrega 
do mesmo, de acordo com a informação da Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social 
(DDIS) de 24 de maio de 2022, em dezembro de 2019.-------------------------------------------------------
a) Assinou declaração de confissão de divida e acordo de pagamento a 17 de dezembro de 
2019, com uma divida total de 3.448,22 €, referente a rendas em atraso entre os anos de 2012 
e 2019, comprometendo-se, de forma voluntária e expressa, a pagar a mencionada quantia em 
prestações mensais e sucessivas, no valor de 50,00 €, com início em janeiro de 2020 e término 
em julho de 2025.------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Não efetuou o pagamento de qualquer prestação e procedeu à entrega do imóvel.-------------
c) Atualmente, o devedor reside em Inglaterra, desconhecendo-se se tem bens ou 
rendimentos em Portugal.-------------------------------------------------------------------------------------------
d) É proposta pela DDIS a “anulação” da dívida pelo facto de o ex-arrendatário ter manifestado 
intenção de não cumprimento do anteriormente acordado e não existir, atualmente, qualquer 
vínculo contratual com o Município de Beja.-------------------------------------------------------------------
e) O facto de o devedor ter manifestado intenção de não cumprir o acordo e não manter com 
o Município de Beja qualquer vínculo contratual, não constituirá fundamento para não ser 
cobrada a dívida.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 caso em apreço, não se vislumbrando, pela informação da DDIS, a possibilidade de 
celebração de novo acordo para regularização da dívida, restará a execução, caso assim se 
entenda.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No âmbito do Protocolo celebrado com a Autoridade Tributária e Aduaneira, é possível o 
cumprimento coercivo através de execução fiscal. 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 
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Processo Tributário. É o que resulta do Protocolo celebrado entre a Autoridade Tributária e 
Aduaneira e o Município de Beja (cláusula 2ª), pelo que, haverá que previamente proceder à 
notificação do devedor, 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.--------------------------------------------------------------------------------------------
No caso em apreço, uma vez que o devedor se encontra a residir fora do país, desconhecendo-
se a morada e o paradeiro concreto, prevê o Código do Procedimento Administrativo, no seu 
artigo 112º, a notificação por edital no caso de o notificando ter paradeiro desconhecido por 
afixação de três editais, um na entrada do serviço da Administração por onde corre o 
procedimento, outro na porta da casa do último domicílio conhecido do notificando no país e, 
outro, na entrada da sede da respetiva junta de freguesia.-------------------------------------------------
Ainda a salientar que, o sucesso do processo de execução fiscal depende da existência de bens 
ou rendimentos penhoráveis, de que o executado seja titular, sendo que só será legalmente 
possível a penhora 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. Naturalmente, que serão suscetíveis de penhora outros bens 
de que o devedor seja proprietário, nomeadamente imóveis ou veículos automóveis, sendo 
certo que este serviço desconhece se os mesmos existem. Refira-se que os bens e rendimentos 
suscetíveis de penhora deverão situar-se em território nacional (sendo que o devedor, segundo se 

sabe, reside em Inglaterra).---------------------------------------------------------------------------------------------
f) Assim, salvo melhor entendimento, competirá à Câmara Municipal deliberar sobre o recurso 
à execução fiscal para cobrança coerciva da dívida (sendo certo que para que o objetivo da 

execução seja atingido será necessário que o devedor tenha bens ou rendimentos suscetíveis de 

penhora) ou, caso assim o entenda, sobre a “anulação” da dívida proposta pela DDIS.---------------
2 – João Gonçalves dos Santos foi arrendatário do imóvel sito na Rua Dr. Marques da Costa, nº 
2, 2º esqº, em Beja, propriedade do Município de Beja, tendo o mesmo sido entregue pelo 
filho do arrendatário, na sequência do falecimento do mesmo, em dezembro de 2020.-----------
a) Em 03 de janeiro de 2020, assinou declaração de confissão de divida e acordo de 
pagamento, sendo a divida total de 3.824,29 €, referente a rendas em atraso entre 2010 e 
2018, tendo assumido o compromisso de pagar em prestações mensais e sucessivas a quantia 
em dívida.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Foram pagas algumas prestações, contudo após a entrega do imóvel, remanesceu em dívida 
o montante de 2.363,74 €.-------------------------------------------------------------------------------------------
c) É proposta pela DDIS a “anulação” da dívida pelo facto de ter ocorrido o óbito do 
arrendatário e ter o imóvel sido entregue ao Município.----------------------------------------------------
d) Com o falecimento do devedor, poderá responder pela dívida a herança, caso exista, pelo 
que poderão ser notificados os herdeiros para pagamento da dívida, sendo que só serão 
responsáveis até às forças da mesma, ou seja, desde que a herança tenha bens e até ao limite 
do valor dos mesmos, porque só os bens da herança respondem pelas dívidas do falecido, nos 
termos do artigo 2068º do Código Civil.--------------------------------------------------------------------------
e) Com efeito, dispõe o artigo 2068º do Código Civil que “a herança responde pelas despesas 
com o funeral e sufrágios do seu autor, pelos encargos com a testamentaria, administração e 
liquidação do património hereditário, pelo pagamento das dívidas do falecido, e pelo 
cumprimento dos legados”, sendo os encargos da herança satisfeitos pela ordem indicada no 
mencionado preceito legal, mantendo-se as preferências nos 5 anos subsequentes à abertura 
da sucessão, ainda que a herança tenha sido partilhada, de acordo com o artigo 2070º do 
Código Civil.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
f) Assim, salvo melhor entendimento, competirá à Câmara Municipal deliberar sobre a 
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notificação do(s) herdeiro(s) de  João Gonçalves dos Santos para efeitos de pagamento da 
dívida referente às rendas não pagas ou, caso assim se entenda, sobre a anulação da dívida 
proposta pela DDIS.----------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, no primeiro caso recorrer à execução fiscal para 
cobrança coerciva da dívida e no segundo caso proceder à notificação do(s) herdeiro(s) para 
efeitos de pagamento da dívida referente às rendas não pagas.(Deliberação nº 494)----------------- 
 

2.15. – Proposta de ocupação de habitação em regime de arrendamento 
livre da fração sita na Praceta António Gonçalves Correia, nº 3 – 1º dtº-B, 
em Beja;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
A senhora vereadora explicou que esta habitação, de tipologia T1, sita no Bairro do João 
Barbeiro, ficou devoluta. Este bairro, tem características muito específicas, maioritariamente 
habitado por pessoas de etnia cigana, e ainda que existam alguns registos de necessidade de 
habitação no Gabinete, há sempre muita resistência da maioria dos munícipes que recusam a 
sua integração nestas habitações.---------------------------------------------------------------------------------
A habitação esteve a ser intervencionada, esta intervenção terminou no final do mês passado 
(junho 2022), pelo que não foi inserida nas habitações do concurso por sorteio para 
arrendamento em Regime de Arrendamento Apoiado.------------------------------------------------------
A senhora, com registo de carência habitacional desde 2019, e que apresenta uma situação de 
carência económica que não lhe permite o arrendamento no mercado livre, mas cuja 
resolução habitacional deste agregado é prioritária, pois permitirá, sem dúvida, uma maior 
estabilidade emocional da sua filha, que tem problemas graves de saúde, e da própria mãe, 
que se encontra num processo de exaustão física e psicológica face à instabilidade familiar e 
agravamento do estado de saúde da filha que tem vivenciado nos últimos meses.------------------
Assim, por se tratar de uma habitação, que devido à sua tipologia, apenas poderá ser ocupada 
por um agregado constituído por uma pessoa isolada ou por um casal, aquilo que se propõe à 
Câmara é a sua ocupação, pelo agregado familiar da senhora, pois este apenas é composto 
pelo casal, uma vez que a criança tem de pernoitar junto da mãe.---------------------------------------
A presente situação, que não se circunscreve no regime geral de atribuição social enquadra-se 
no regime jurídico do arrendamento livre, será efetuada com base num processo de ajuste 
direto ou de negociação com o proponente. Neste sentido, o agregado familiar encontra-se 
disponível para efetuar o pagamento de uma renda no valor de 50,00 €.------------------------------ 
 
Relativamente às dúvidas colocadas pelo senhor vereador Nuno Palma Ferro a senhora 
vereadora Marisa Saturnino explicou que a Câmara Municipal, de acordo com a lei, não tem 
lista de espera em habitação, existe sim é um registo de necessidade de habitação para fins 
estatísticos. Esta senhora, para além de ter esse registo, já recorreu várias vezes ao serviço 
pelas dificuldades familiares elencadas. No concurso lançado, um dos critérios para que as 
pessoas sejam dadas como “prioritárias” é terem um membro da família com deficiência 
passando automaticamente à frente dos outros, daí se fazer esta proposta porque apenas 
existe este agregado registado com esta caraterística, existem algumas pessoas com 
mobilidade condicionada mas não com este tipo de deficiência.------------------------------------------ 
 
Tendo ainda sido questionada do porquê desta habitação não ser submetida a concurso 
público, a bem da transparência, ainda que fosse atribuída à senhora em causa tendo em 
conta aquilo que foi explicado, a vereadora Marisa Saturnino informou que abrir concurso para 
uma única habitação, nestas condições específicas, absorve muitos recursos humanos na 
análise das candidaturas, sendo que, tendo em conta a situação prioritária única da senhora o 
mais certo é a habitação ser-lhe atribuída.---------------------------------------------------------------------- 
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Estando os vereadores da Coligação Democrática Unitária e da Coligação Consigo Beja 
Consegue de acordo na medida em que se deve abrir concurso público por uma questão de 
transparência e também não se saber quantos mais agregados existem nesta situação que 
podem concorrer a vereadora Marisa Saturnino retirou a proposta.------------------------------------- 
 

2.16. – Proposta de transferência de titularidade de contrato de 
arrendamento em regime de renda apoiada, por falecimento do titular;--- 

 
Registo nº 6443, de 15 de junho de 2022, da Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social, 
informando que na sequência do falecimento do arrendatário, Dário José Moisão Gonçalves, e 
tendo por objetivo atualizar os processos, propõe-se que seja efetuada a transferência de 
titularidade para a viúva, D. Rosa da Conceição Ramos Gonçalves, sendo o único elemento do 
agregado familiar.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Após entrega de documentação comprovativa da situação socioeconómica do agregado 
familiar, bem como de que não é proprietária de quaisquer bens imóveis no concelho, propõe-
se a transferência da titularidade do contrato de arrendamento em regime de renda apoiada 
para o nome de Rosa da Conceição Ramos Gonçalves outorgando-se novo contrato de 
arrendamento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
O valor da renda com base nos rendimentos atuais vai ser faseado, conforme cálculo efetuado 
(1º ano – 56,02 €; 2º ano – 70,96 €; 3º ano – 85,93 €).-------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 495)--------- 
 

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

 
Registo nº 6972, de 30 de junho de 2022, do Serviço de Transportes e Oficina Mecânica, 
informando que tendo sido deferido o pedido de transporte da Associação Cultural e 
Recreativa Zona Azul a Estarreja, ida a 07 de julho e regresso a 10 de julho num mini bus, e 
porque esta saída implica dois motoristas de autocarros devido ao número de horas de 
condução, propõe-se, após conversa com a Zona Azul, o clube levar as carrinhas de que dispõe 
e a Câmara Municipal de Beja prestar um apoio monetário no valor do 600,00 €.-------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e atribuir um subsídio no valor de seiscentos 
euros.(Deliberação nº 496)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

 
Requerido pela Freguesia de Cabeça Gorda, a isenção do pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para um passeio de final de ateliers de férias, destinado a crianças dos 
04 aos 12 anos, dia 02 de setembro de 2022.-------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o presente pedido.(Deliberação nº 497)------------- 
 
Requerido pelo Grupo Coral Moços do Penedo Gordo, a isenção do pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Cascais, dia 09 de julho de 2022.------
A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o presente pedido.(Deliberação nº 498)------------- 
 
Requerido pelo Jardim Infantil de Nossa Senhora da Conceição, a isenção do pagamento de 
taxas relativas à cedência de transporte para uma visita de estudo ao Fluviário de Mora, dia 14 
de julho de 2022.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o presente pedido.(Deliberação nº 499)------------- 
 



 

Página 25 de 26 
 

Requerido pela União de Freguesias de Salvada e Quintos, a isenção do pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para as seguintes deslocações, no âmbito da iniciativa 
“Jovens em Movimento”, destinada a crianças dos 6 aos 14 anos: 12 de julho de 2022 ao 
Museu Regional e Castelo de Beja, dia 19 de julho de 2022 à Piscina da Cuba e dia 26 de julho 
de 2022 à Praia dos Cinco Reis.------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o presente pedido.(Deliberação nº 500)------------- 
 

2.19. – Proposta de ratificação de minuta de contrato avulso;-------------------- 

 
Presente a minuta de contrato avulso de empreitada de remodelação da iluminação pública 
do Centro Histórico de Beja, que constitui documento anexo número sete e faz parte 
integrante da presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a presente proposta.(Deliberação nº 501)--------- 
 

2.20. – Resumo Diário de Tesouraria nº 129, relativo ao dia doze de julho 
de dois mil e vinte e dois;---------------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de cinco milhões, cento e 
trinta e quatro mil, quatrocentos e setenta e nove euros e quarenta e dois cêntimos, sendo 
quatro milhões, seiscentos e treze mil, quatrocentos e dezassete euros e vinte e oito 
cêntimos de operações orçamentais e quinhentos e vinte e um mil, sessenta e dois euros e 
catorze cêntimos de operações não orçamentais.--------------------------------------------------------- 
 

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

 
O senhor Presidente da Câmara registou as observações feitas pelo senhor Hélder Parrinha 
acerca de placas de informação mal direcionadas instaladas no cruzamento da Rua Bento de 
Jesus Caraça com a Rua Infante D. Henrique e da ocupação de espaço público de um café com 
duas caixas de bolas, uma bandeira e uma placa de gelados.----------------------------------------------
Relativamente a calcetamentos na cidade, informou que a Câmara Municipal tem efetuado 
algumas ações expressivas neste mandato mas há muita situação problemática com calçada na 
cidade e uma das tarefas que o executivo está a dar com alguma frequência quando é 
identificada uma rua com vários pontos maus, é para a equipa de calceteiros “pegar” numa 
ponta dessa rua e “levá-la” até ao fim. A prioridade numa primeira fase é a zona mais central 
da cidade para depois nos anos seguintes se poder intervir nos bairros, contudo, não se crie 
ilusão que haverá resposta para tudo.----------------------------------------------------------------------------
Relativamente às casas de banho públicas, terão que intervencionar mais algumas, 
nomeadamente a do Jardim Público, a do 1º andar da Casa da Cultura, a do Largo dos Duques 
e a do Jardim do Bacalhau e portanto é um trabalho que vai seguindo o seu curso, não é dos 
mais fáceis e também não é daqueles que o executivo tenha ainda posto a maior parte da sua 
energia. Normalmente estas intervenções são efetuadas pelos pedreiros da Câmara Municipal 
que desenvolvem muita atividade, por exemplo, nas habitações sociais. A casa de banho do 
Jardim do Bacalhau é provavelmente a mais problemática de todas.------------------------------------
Relativamente à possibilidade de abrir as igrejas ao fim-de-semana e feriados, lembrou que 
estes equipamentos pertencem à Diocese de Beja, apenas há um que é propriedade da 
Câmara Municipal, nomeadamente a Ermida de Santo André. A autarquia desenvolve os 
melhores esforços no sentido da Diocese ter condições para abrir as igrejas, o Município não 
tem recursos humanos disponíveis para esse efeito se não fá-lo-ia naturalmente, mas entre 
parque de campismo, Museu do Sembrano, Museu Jorge Vieira, Castelo de Beja e Centro de 
Artes e Arqueologia a rotação de pessoal fica esgotada. Dentro de poucos dias abrirá concurso 
para três assistentes técnicos na área do turismo e posteriormente ver-se-á se existe a 
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hipótese da Câmara Municipal ficar com uma reserva de recrutamento que permita, no limite, 
ceder uma pessoa para abrir a Igreja dos Prazeres.-----------------------------------------------------------
O Município de Beja continua a transferir 1.250,00 € por mês para a Associação Portas do 
Território, utilizados para alguma amortização de dívida, ficando o resto num pequeno fundo 
para substituição de materiais consumíveis nas igrejas, mas a APT e a Diocese de Beja também 
não podem contratar pessoal, agora com voluntários a coisa funcionaria, portanto, o interesse 
é que as igrejas abram, sobretudo e sem subvalorizar nenhuma das outras, a Igreja dos 
Prazeres por se encontrar num núcleo mais central, 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 

27 de julho de 2022 
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