
 
 

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 dezoito da reunião de câmara ordinária realizada a oito de 
setembro 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, Rui Manuel de Sousa Eugénio e 
Nuno Fernando Montes Palma Ferro.----------------------------------------------------------------------------
Secretariou a reunião, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, em conformidade com o 
disposto no nº 2 do artigo 57º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------- 
 

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

 
Constatou-se a falta da senhora vereadora Maria de Fátima Jacinto do Estanque, falta que lhe 
foi relevada por ter sido considerada justificada, nos termos da alínea c) do artigo 39º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

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

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

 

1.1. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Eugénio colocou as seguintes questões:-------------------------------------------
Gostariam os vereadores da Coligação Democrática Unitária saber se existem mais dados 
acerca da situação que levou ao encerramento do parque da cidade e do jardim público que 
permitam tirar algumas conclusões, que diligências foram ou que estão a ser tomadas para 
que os espaços possam reabrir em segurança à população e também se os trabalhadores que 
exercem diariamente funções nos espaços em questão foram alvo de análise para despistar 
possíveis contaminações.--------------------------------------------------------------------------------------------
Relacionado ainda com esta temática e tendo em conta algumas preocupações acerca de 
pombos que têm aparecido mortos em diversos sítios da cidade, gostariam de saber o que é 
que está a ser feito em relação a esta preocupação em concreto e ao controle desta população 
de aves e que já foi aqui discutida diversas vezes.-------------------------------------------------------------
Relativamente ao Museu Regional perguntou se já há alguma decisão do Supremo Tribunal 
Administrativo conhecida do executivo uma vez que têm verificado, com muito agrado, a 
instalação de andaimes na estrutura, disse.--------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, informou, resultado da morte de um ganso aparentemente 
saudável no parque da cidade, dia 17 de agosto, que enviado imediatamente para o INIAV – 
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P., em Oeiras, foi detetado um 
subtipo da estirpe H5N1 (gripe das aves) de alta patogenicidade ao contrário de outros sete que 
também morreram mas que não estavam saudáveis. Destas sete aves, será enviado agora um 
corpo para análise na Universidade de Évora no sentido de despistar a questão de ter havido 



 

Página 2 de 21 
 

ou não envenenamento. Posteriormente, no dia 30 de agosto, foi encontrado um pato morto 
no jardim público e como estavam cá as equipas do INIAV e do ICNF – Instituto da Conservação 
da Natureza e das Florestas, esse corpo foi levado para análise tendo sido detetado o mesmo 
subtipo da estirpe H5N1. A Câmara Municipal tem seguido todos os procedimentos 
recomendados pela DGAV – Direção Geral da Alimentação e Veterinária, com quem tem 
trabalhado na mais estreita articulação ao longo de todo este processo. Hoje mesmo estão a 
ser feitas as segundas desinfeções, quer do parque da cidade quer do jardim público, com um 
produto específico recomendado para o efeito e a expetativa é que dia 12 de setembro os dois 
espaços reabram. Quis tranquilizar as pessoas referindo que não há nenhum problema de 
saúde pública em Beja nem nenhum problema alargado de patogenicidade, ou seja, as 
medidas que o Município tomou foram as que o protocolo obriga, nomeadamente, apreender 
as aves que estavam ao seu cuidado e que estavam em contato com as que foram 
diagnosticadas com a patologia positiva para eliminá-las de acordo com os procedimentos 
legais, portanto, o encerramento dos espaços teve mais a ver com o facto da doença não se 
transportar para outros recintos e locais onde pudesse contaminar outras aves e não 
propriamente por uma questão de saúde dos cidadãos. Os trabalhadores, quer do parque da 
cidade quer do jardim público, foram todos testados sendo o resultado negativo.------------------
Relativamente ao Supremo Tribunal Administrativo, informou que ainda não qualquer decisão 
quanto ao último recurso do segundo processo onde foi dada razão ao concorrente excluído. 
Na próxima segunda-feira está prevista a chegada de trabalhadores da Monumenta – 
Reabilitação do Edificado e Conservação do Património, Ldª a Beja e a empreitada ainda não 
arrancou esta semana porque o empreiteiro está à espera de um encarregado específico para 
colocar em obra, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros, relativamente à questão dos pombos, referiu que a mesma 
está a ser acompanhada com a DGAV – Direção Geral da Alimentação e Veterinária, contudo, 
pombos encontrados mortos sempre tem havido, agora o que acontece é de facto alguma 
preocupação natural que existe das pessoas quando veem uma ave morta porque associam 
logo à situação que ocorreu no parque da cidade e no jardim. A transmissão do vírus H5N1 para 
os pombos é uma coisa que não está provada e portanto não é uma grande preocupação nem 
tem sido nos outros sítios em que a situação aconteceu mas, do ponto de vista da prevenção, 
o Município está a acompanhar, a Proteção Civil também e se for necessário intervir pois assim 
o farão. Por outro lado e relativamente ao controlo da população o procedimento está para se 
iniciar a qualquer momento com a instalação em larga escala de gaiolas, instalação de espigões 
nos beirados dos edifícios e recorrendo à falcoaria, que são os métodos legais que podem ser 
utilizados e quando se iniciar irão ter naturalmente nota disso.------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado, relativamente a esta questão falada já inúmeras vezes, 
considerou que rapidamente os procedimentos têm que ser desenvolvidos, porque embora 
perceba, são atos processuais que duram há demasiados meses, aliás, diria que estas 
intervenções nos próximos tempos terão de ser planeadas quase anualmente devido a esta 
praga.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voltando a algumas questões que têm colocado e depois de ter solicitado um conjunto de 
elementos à EMAS, E.M., foi-lhes fornecida alguma informação, no entanto irão continuar a 
questionar por escrito uma vez que consideram haver factos que carecem de clarificação. Não 
obstante, relativamente ao processo da ACT – Autoridade para as Condições do Trabalho, há 
uma questão que lhes causa estranheza porque o que se informa é que a EMAS, E.M. estará à 
espera de ser notificada para regularizar as situações que foram levantadas, principalmente ao 
nível dos trabalhadores. Informou também que os vereadores da Coligação Democrática 
Unitária questionaram diretamente a ACT porque não lhes parece que a EMAS, E.M. necessite 
ser notificada, aliás, a empresa foi alvo de ações de contraordenação tal como refere o ofício 
que tiveram acesso e portanto, esperam que a ACT se pronuncie rapidamente, mas pensam 
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que se houvesse vontade do Conselho de Administração, já se tinham desenvolvido os 
procedimentos necessários e a questão já teria sido naturalmente resolvida porque quem 
perde naturalmente são os trabalhadores que estão envolvidos neste processo.--------------------
Relativamente à contratação de uma empresa de leitura gostariam de saber qual a situação 
que levou a esta medida, quais os valores envolvidos e porque é que a empresa não adotou 
outra forma de atuar nomeadamente através de pagamento de horas extraordinárias, disse.--- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros deixou uma nota relativamente a este assunto que 
recorrentemente o senhor vereador Vítor Picado continua a querer trazer para cima da mesa 
sempre de uma forma deturpada. Muito claramente, e para de uma vez por todas se 
abandonar o aproveitamento político destas situações, referiu que aquilo que a empresa 
recebeu da ACT foi um ofício indicando que iria ser aberto um processo, ou seja, até ao 
momento não existe nenhuma contraordenação nem nenhum processo em curso com a ACT. 
Quando a EMAS, E.M., for notificada ou receber alguma contraordenação as coisas decorrerão 
naturalmente no tribunal e a empresa responderá por isso, portanto, aqui não há nenhuma 
falta de vontade. Uma das questões que foi levantada foi a dos balneários que levou anos a 
resolver mas que já está resolvida e que o senhor vereador já não pergunta, há outra questão 
pendente relacionada com um caso particular de um trabalhador que está a decorrer nos 
trâmites próprios e há outra que tem a ver com o entendimento legítimo que o STAL – 
Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local e alguns trabalhadores têm de uma 
remuneração que acham ter direito em relação ao que aconteceu há uns anos atrás mas sobre 
isto não há qualquer indicação, nem do STAL nem da ACT, quando houver a empresa 
apresentará os seus argumentos a discordar da posição do sindicato e as coisas serão julgadas 
em tribunal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos leitores, referiu que é uma opção legítima de gestão da empresa além de 
ser uma coisa absolutamente natural de se fazer que nem sequer merecia a preocupação do 
senhor vereador, contudo ainda bem que a tem. A EMAS, E.M. sempre pugnou pelo cuidado 
dos seus colaboradores e pessoalmente faz-lhe confusão a insistência do senhor vereador 
Vítor Picado em querer deturpar e fazer da administração da empresa uma coisa má quando é 
o contrário. A administração da EMAS, E.M. viu-se confrontada com uma situação de saída de 
um trabalhador e baixa de outro e, sendo as leituras medidas que têm de ser implementadas a 
bem do consumidor, decidiu temporariamente contratar uma empresa de leitura, num 
procedimento inferior a quatro ou cinco mil euros, depois de ter feito uma auscultação interna 
para saber se havia trabalhadores que queriam fazer esses trabalhos em horas extraordinárias, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado referiu que o senhor vereador Rui Marreiros fica muitas vezes 
abespinhado com as questões que ele aqui coloca, contudo, também tem toda a legitimidade 
para as colocar, aliás, relativamente aos leitores e depois de ter ouvido a explicação pois com 
certeza que faz todo o sentido e o assunto está resolvido.--------------------------------------------------
Depois, e como já disse por várias vezes, irá continuar a colocar todas as questões que 
considere pertinentes colocar e relativamente à questão sobre a ACT não há aqui nenhum 
aproveitamento político, apenas pretende saber o que está em causa porque o ofício a que 
teve acesso é muito claro. Já percebeu que a EMAS, E.M. está à espera de ser notificada e que o 
Conselho de Administração vai rebater a ação com toda a legitimidade.-------------------------------
Relativamente ao caso que decorre em tribunal falará posteriormente porque podem ter 
leituras diferentes em relação à forma como o Conselho de Administração trata os 
trabalhadores mas, o caso em concreto que está em cima da mesa, a questão surge porque o 
seu entendimento é diferente relativamente à resposta que foi dada. Mais uma vez voltou a 
pedir ao senhor vereador que não fique abespinhado com estas questões porque voltarão a 
colocá-las sempre que considerarem pertinente no âmbito da sua intervenção e da 
legitimidade que têm para o fazer nos termos do Estatuto dos Eleitos Locais, disse.---------------- 
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O senhor vereador Rui Marreiros para que fique bem claro voltou a referir que a EMAS, E.M. 
não recebeu nenhuma contraordenação da ACT, deixando o compromisso que informará 
quando essa acusação chegar, portanto, a empresa não se pode defender de uma coisa da 
qual não foi acusada, disse.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro referiu que o primeiro assunto que queria colocar hoje 
era comum ao dos vereadores da Coligação Democrática Unitária e tinha a ver precisamente 
com a questão dos pombos e a relação que pode haver entre estas doenças. O assunto já foi 
esclarecido mas não pode deixar de dizer e corroborar com os vereadores da CDU que os 
processos devem ser mais céleres porque a primeira vez que abordou esta questão dos 
pombos foi há mais de seis meses.--------------------------------------------------------------------------------
Recuperou um assunto da reunião anterior, nomeadamente a questão do lixo, dando 
conhecimento que foi ouvir mais pessoas e que de facto, de uma forma geral, estão de acordo 
com o método utilizado, no entanto, foram todas unânimes no que respeita à sensibilização 
das medidas até porque quando se lançou este sistema foram elaborados uns folhetos com 
indicando os horários de recolha e os dias em que eram recolhidos os diferentes tipos de 
resíduos e portanto considerou que seria bom reforçar este aspeto com reuniões públicas, 
com chamadas de atenção formativas na altura da recolha a eventuais prevaricadores e depois 
também com ações punitivas se a coisa assim não funcionar.---------------------------------------------
Finalmente solicitou informação ou autorização para ele próprio poder ir consultar qual o 
ponto da situação relativamente à execução orçamental da Câmara Municipal de Beja, disse.--- 
 
O senhor Presidente da Câmara informou o senhor vereador Nuno Palma Ferro que tentará 
trazer a informação sobre a execução orçamental na próxima reunião de câmara ou quiçá na 
próxima Assembleia Municipal que se realizará, tudo indica, a 27 de setembro de 2022.----------
Referiu ainda que o executivo em permanência partilha da observação feita quanto à 
necessidade do reforço da sensibilização para as boas práticas de deposição de lixo para 
recolha no “porta a porta”, sistema que se quer melhorar, mas tal como disse na última 
reunião, não haverá reintrodução de moloks ou contentores no centro histórico, agora todas 
as outras soluções que forem apresentadas com certeza que estão disponíveis para trabalhá-
las, analisá-las e eventualmente acolhê-las a bem de todos os moradores.---------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 

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 Orçamental nº 10 ao Orçamento da Despesa – 2022;-------- 

 
Registo nº 9397, de 05 de setembro de 2022, da Divisão Administrativa e Financeira, propondo 
a seguinte alteração orçamental que contempla o reforço das seguintes rubricas e que 
constitui documento anexo número um que faz parte integrante da presente ata:-----------------
Despesas correntes (190.000,00 €):--------------------------------------------------------------------------------
0102/04070199 – Transferências Correntes/Instituição sem fins lucrativos/Outras – Reforço de 
rubrica e transferência de verbas para os agrupamentos escolares, para pagamento de energia 
– 70.000,00 €;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
0102/0602010101 – Taxa de Gestão de Resíduos – TGR – Reforço de rubrica para pagamento 
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desta taxa, valor previsto até final do ano – 100.000,00 €;--------------------------------------------------
0102/02022539 – Passagem de Ano – Reforço de rubrica, contratação de serviços Passagem de 
Ano – 20.000,00 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
A redução de despesas incide nas seguintes rubricas:--------------------------------------------------------
Despesas correntes (190.000,00 €):--------------------------------------------------------------------------------
0102/02010501 – Componente de Apoio Social Alimentação/Refeição confecionada – 
20.000,00 €;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0102/02022585 – Energia – 130.000,00 €;----------------------------------------------------------------------
0102/020224 – Encargos de cobrança de receita – 40.000,00 €.------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária, aprovar a presente alteração.(Deliberação nº 580)------------------------------------------------- 
 

2.2. – Proposta de alteração do Mapa de Pessoal aprovado para o ano 
2022;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Atento o disposto no nº 4 do artigo 29º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho, indicam-se, seguidamente, as modificações 
constantes da respetiva proposta de 2ª alteração ao Mapa de Pessoal, que constitui 
documento anexo número dois e faz parte integrante da presente ata:--------------------------------
Postos de trabalho criados:-----------------------------------------------------------------------------------------
Assistentes Operacionais – Novos Recrutamentos – para ocupação de postos de trabalho em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado:------------------
5 Assistentes Operacionais/Auxiliares de Ação Educativa – Divisão de Educação, Desporto e 
Juventude (DEDJ)/Serviço de Educação – Gestão Escolar.----------------------------------------------------
A criação destes postos de trabalho deve-se à aplicação do artigo 60º da LOE de 2021, com 
vista à conversão de vínculos de emprego público a termo resolutivo em vínculos de emprego 
público por tempo indeterminado. Os referidos postos de trabalho foram identificados como 
novas necessidades permanentes relativamente a cinco trabalhadores, com contrato a termo 
resolutivo, que transitaram para o mapa de pessoal do Município de Beja em 01/01/2021 por 
via da transferência de competências na área da Educação.-----------------------------------------------
Assistente Operacional – consolidação de mobilidade na categoria:-----------------------------------
1 Assistente Operacional/Auxiliar Administrativo – Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC).-
Posto de trabalho criado por motivo de mobilidade interna de trabalhador deste serviço para 
outro serviço da autarquia, havendo necessidade de substituição.---------------------------------------
Assistente Técnico – Novo Recrutamento – para ocupação de posto de trabalho em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado:----------------------------
1 Assistente Técnico – Divisão Administrativa e Financeira (DAF)/Gabinete de Modernização 
Administrativa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posto de trabalho criado por necessidade de reforço da equipa de trabalho do Arquivo 
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 581)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.3. – Proposta  relativa à aplicação do artigo 60º da Lei nº 75-B/2020, de 
31 de dezembro, no âmbito do processo de transferência de 
competências na área da Educação;----------------------------------------------------------------- 

 
Considerando o disposto no artigo 60º da Lei nº 75-B/2020, de 31 de dezembro, que aprovou o 
Orçamento do Estado para 2021, mantido em vigor pelo artigo 46º da Lei nº 12/2022, de 27 de 
Junho, que aprovou o Orçamento do estado para 2022, transcreve-se o mesmo:--------------------
“Artigo 60º - Vinculação dos trabalhadores contratados a termo colocados nas autarquias 



 

Página 6 de 21 
 

locais:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – As autarquias locais podem, excecionalmente, no quadro do processo de transferência de 
competências regulado pela Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, proceder à conversão de vínculos 
de emprego público a termo resolutivo em vínculos de emprego público por tempo 
indeterminado, sempre que:----------------------------------------------------------------------------------------
a) A função para a qual o trabalhador haja sido contratado se encontre na esfera jurídica de 
competência da autarquia;------------------------------------------------------------------------------------------
b) O termo resolutivo conste de protocolo, acordo de execução ou contrato 
interadministrativo para o exercício dessas competências, à data, na esfera jurídica de outra 
entidade administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------------
2 – O disposto no número anterior efetua-se mediante concurso, nos seguintes termos:----------
a) São opositores, exclusivamente, os contratados que preencham os requisitos previstos no 
número anterior;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Os procedimentos concursais regem-se pela Portaria nº 83-A/2009, de 22 de janeiro, 
revestindo natureza urgente e simplificada, e são publicados na Bolsa de Emprego Público 
(BEP) e na página eletrónica da autarquia;-----------------------------------------------------------------------
c) Os métodos de seleção são a avaliação curricular, sendo fator de ponderação o tempo de 
exercício de funções caracterizadoras dos postos de trabalho em causa, e a entrevista 
profissional de seleção.-----------------------------------------------------------------------------------------------
3 – São aditados aos mapas de pessoal os postos de trabalho em número estritamente 
necessário às necessidades permanentes reconhecidas pelo órgão executivo, mediante 
decisão do órgão deliberativo, sob proposta daquele.-------------------------------------------------------
4 – O tempo de serviço anterior ao do presente processo de integração releva para todos os 
efeitos, nomeadamente os previstos no artigo 11º da LTFP, incluindo a alteração do 
posicionamento remuneratório, nos termos das regras gerais de avaliação de desempenho 
aplicáveis no período temporal em causa.-----------------------------------------------------------------------
5 – Os contratos a termo objeto desta integração prorrogam-se automaticamente até ao 
termo do respetivo procedimento concursal.”-----------------------------------------------------------------
Assim e tendo em atenção, também, o conteúdo do parecer do Gabinete Jurídico, datado de 
21/06/2022, pode a autarquia, se o entender, proceder ao levantamento do número de 
trabalhadores integrados na carreira/categoria de Assistente Operacional/Auxiliar de Ação 
Educativa, com contrato a termo resolutivo, que constam do Despacho nº 8518/2020 de 04 de 
setembro e que são considerados e reconhecidos como novas necessidades permanentes, 
para efeitos de abertura de procedimento concursal de natureza urgente e simplificada, com 
vista à conversão de vínculos de emprego a termo resolutivo em vínculos de emprego público 
por tempo indeterminado.------------------------------------------------------------------------------------------
No que se refere aos postos de trabalho, os mesmos são aditados ao mapa de pessoal em 
número correspondente às necessidades permanentes desde que reconhecidas pela Câmara 
Municipal e mediante decisão da Assembleia Municipal, sob proposta do Órgão Executivo.------
Após o levantamento efetuado conjuntamente com os Diretores dos Agrupamentos de Escolas 
de Beja, foram identificados os seguintes trabalhadores com contrato a termo resolutivo que 
correspondem a novas necessidades permanentes: Célia Maria Matias Carvoeiras 
(Agrupamento de Escolas nº 1); Pedro Henrique Filipe Reis (Agrupamento de Escolas nº 1); Maria 
Teresa Gomes da Silva Alexandre (Agrupamento de Escolas nº 2); Susana Santos Guerreiro 
Zambujo (Agrupamento de Escolas nº 2) e Vítor Manuel Nunes da Costa (Agrupamento de Escolas 

nº 2).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente a estes trabalhadores, constatou-se que apenas a Assistente Operacional Célia 
Maria Matias Carvoeiras consta do Despacho nº 8518/2020 de 04 de setembro, atendendo a 
que à data da publicação deste já detinha contrato de trabalho a termo resolutivo.----------------
A este propósito e verificando-se que os restantes quatro trabalhadores iniciaram os 
respetivos contratos a termo resolutivo a 14/10/2020 e 27/11/2020, tendo os mesmos 
transitado para o mapa de pessoal do Município de Beja em 01/01/2021, por via da 
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transferência de competências na área da Educação, tornou-se necessário esclarecer se os 
quatro trabalhadores indicados podem ser enquadrados no âmbito de aplicação do citado 
artigo 60º, tendo-se, para o efeito, solicitado ao Gabinete Jurídico o respetivo parecer, no qual, 
datado de 11/08/2022, é referido que “… a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 
devia ter acautelado o procedimento de alteração da lista nominativa e a sua publicação no 
DR, para dar cumprimento ao disposto nos números 7 e 8 do artigo 43º do Decreto-Lei nº 
21/2019, de 30 de janeiro, na sua atual redação, não sendo esta falta imputável aos 4 AO 

contratados após a publicação do Despacho.”-----------------------------------------------------------------
A título de conclusão é referido, também, no ponto 6 do parecer mencionado, que “Em 
cumprimento do princípio da igualdade previsto no artigo 13º da Constituição da República 
portuguesa (CRP), considera-se que os 4 AO contratados posteriormente à publicação do 
Despacho nº 8518/2020, integram-se no âmbito de aplicação do artigo 60º da LOE 2021, que se 
mantém em vigor no ano 2022 face ao disposto no artigo 46º da LOE 2022.”--------------------------
Por tudo o que se aduziu e atentas as disposições legais supra indicadas e os fundamentos 
apresentados, propõe-se que o Órgão Executivo considere e reconheça como novas 
necessidades permanentes os trabalhadores com contrato a termo resolutivo, Assistentes 
Operacionais/Auxiliares de Ação Educativa, que transitaram para o mapa de pessoal do 
Município de Beja em 01 de janeiro de 2021, por via da transferência de competências na área 
da Educação, designadamente: Célia Maria Matias Carvoeiras, Pedro Henrique Filipe Reis, 
Maria Teresa Gomes da Silva Alexandre, Susana Santos Guerreiro Zambujo e Vítor Manuel 
Nunes da Costa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neste contexto, caberá, também, ao Órgão Executivo submeter à apreciação e votação da 
Assembleia Municipal a autorização do aditamento ao mapa de pessoal do correspondente 
número de postos de trabalho, designadamente cinco Assistentes operacionais/Auxiliares de 
Ação Educativa, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posteriormente, a proposta de abertura do respetivo procedimento concursal, de natureza 
urgente e simplificada e que se destina, exclusivamente, a estes contratados, será submetida à 
apreciação do Órgão Executivo, em conformidade com o estabelecido no artigo 60º da Lei nº 
75-B/2020, de 31 de dezembro.------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 582)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.4. – Proposta de apoio extraordinário;--------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 9369, de 04 de setembro de 2022, da Divisão Administrativa e Financeira, 
propondo, em virtude das necessidades identificadas pela Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Beja, no que se refere à reparação da Autoescada, no montante 
global de 49.956,04 € a que acresce o valor do IVA que será comparticipada em cerca de 
30.000,00 € pela ANEPC – Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que o Município 
de Beja aprove um apoio complementar de 10.000,00 €.---------------------------------------------------
Propõe-se ainda a atribuição de um apoio extraordinário de 20.000,00 € para compra de 
fardamento de combate a incêndios para os 15 bombeiros profissionais do corpo de 
bombeiros da AHBV Beja.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado, relativamente à questão da autoescada, referiu que a posição 
da CDU é muito clara e já foi manifestada há algum tempo, ou seja, consideram que Beja, 
enquanto capital de distrito, deveria assumir o resto das verbas para reparação deste 
equipamento. Esta matéria pode abrir uma “caixa de pandora” uma vez que já percebeu que 
outros municípios poderão dizer: “muito bem comparticipamos mas as intervenções que 
fizemos em outros equipamentos que servem a região também têm de ser repartidas por 
todos” e isto depois em nada beneficia a ação dos bombeiros.-------------------------------------------- 
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Assim, apelou para que na próxima reunião da CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo 
Alentejo, não se deixa a discussão entrar nesta toada e se resolva o assunto em definitivo.------
Relativamente à questão do fardamento e assumidas as competências estão absolutamente de 
acordo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro, perguntou se o senhor Presidente sabe qual vai ser o 
destino da verba angariada pelos Bombeiros Voluntários, vai ser utilizada para a reparação da 
autoescada ou vai ser utilizada para outro efeito.------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara referiu saber genericamente aquilo que o senhor Comandante 
dos Bombeiros, Pedro Barahona e o senhor Presidente da Associação Humanitária, Rodeia 
Machado, com quem a Câmara Municipal fala frequentemente, lhe tramitem, isto é, a 
angariação que foi feita, tanto quanto sabe o valor estará na ordem dos 35.000,00 € e, se mais 
nenhum município da CIMBAL contribuir, o valor dos cidadãos alocados à autoescada será 
10.000,00 €, o restante sobrará para outras necessidades que os bombeiros tenham e que eles 
mais que ninguém saberão. Quis também saudar o movimento de cidadãos porque se esta 
discussão que se gerou à volta deste problema teve muita coisa negativa também teve uma 
coisa muito positiva que foi envolver os mesmos na vida dos bombeiros.------------------------------
Relativamente ao fardamento, diz bem o senhor vereador Vítor Picado que é uma obrigação, 
contudo, se fosse levado à letra seria uma obrigação repartida porque as Equipas de 
Intervenção Permanente têm encargos repartidos entre a ANEPC – Autoridade Nacional de 
Emerência e Proteção Civil e a Câmara Municipal de Beja, assumindo a autarquia os 
fardamentos novos de combate a incêndio na totalidade para o Grupo Permanente e para as 
duas EIP, ou seja, quinze elementos dos bombeiros.----------------------------------------------------------
Relativamente à questão da autoescada referiu que é uma questão de princípio desde a 
primeira hora para o executivo em funções. O custo da sua reparação é de 61.500,00 € 
incluindo IVA, destes, 11.500,00 € serão depois devolvidos aos Bombeiros através de um 
mecanismo de reembolso do IVA, portanto, o valor não reembolsável da reparação é, grosso 
modo, 50.000,00 €. Esta autoescada foi adquirida no ano 2000, custou cerca de 350.000,00 €, 
foi comparticipada em 80% pela Autoridade Nacional e em 20% pela Câmara Municipal de 
Beja. Nesta reparação, a Câmara Municipal de Beja mantem exatamente os mesmos 20% de 
apoio que deu na altura da aquisição. Como já referiu, o executivo entende que a autoescada é 
um bem móvel, único no distrito, foi entregue a Beja por ser uma cidade central 
geograficamente e por ter o maior corpo de bombeiros. Percebe também o embaraço que esta 
questão possa causar na CIMBAL quando a coloca aos seus colegas, que também têm 
problemas com os seus bombeiros mas, o facto é que a autoescada é um equipamento 
singular no Distrito que os serve a todos cuja responsabilidade deveria ser partilhada, se não 
for este o entendimento dos seus colegas, tudo bem, mas o compromisso que tem com os 
bombeiros é apoiar em 50% do valor não comparticipado, palavra que será e cumprida.----------
Acrescentou ainda, relativamente ao que por aí se especula, nomeadamente que se o 
problema tivesse sido resolvido no imediato a autoescada já estava operacional, que não é 
nada disso. A autoescada foi para reparação no final de julho e terá de ser paga no final de 
outubro, a previsão para a sua reparação eram catorze semanas mas vão ser afinal doze, 
portanto, tivesse sido o equipamento reparado no passado, estando a sê-lo agora ou fosse no 
futuro, há sempre três meses que o mesmo não estará disponível, nem para Beja nem para os 
outros municípios. Esta é a reparação dos vinte anos, está a ser feita em Torres Vedras, será 
submetida a pequenas manutenções anuais e daqui para a frente fará reparações intermédias 
de maior dimensão a cada cinco anos, portanto, haverá sempre dois ou três meses a cada 
cinco anos que a autoescada não estará disponível, disse.-------------------------------------------------- 
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O senhor vereador Nuno Palma Ferro disse que Beja é capital de distrito e portanto para o 
bom e para o mau tem que assumir essa capitalidade, ou seja, tem mais obrigações que os 
outros municípios e neste particular tem que ter essa obrigação e outras noutras áreas, disse.-- 
 
O senhor vereador Vítor Picado referiu esperar naturalmente que na CIMBAL haja um 
entendimento e que esta situação fique resolvida, uma vez que a posição do executivo em 
funções tem sido esta legitimamente, até para que a verba angariada possa ser utilizada pelos 
bombeiros noutras necessidades.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, alargando um pouco o âmbito deste assunto, lembrou que no 
caso do Museu Regional Rainha D. Leonor, bem imóvel que está situado em Beja, a Câmara 
Municipal assumiu até 30 de dezembro de 2019, 60% do pagamento mensal das suas despesas 
e os outros doze municípios entre si 40%, o entendimento sobre este equipamento específico 
e só deste é exatamente o mesmo e por isso sempre teve disponível para comparticipar 50% 
do valor da reparação da autoescada, repartindo os outros municípios os restantes 50%. Os 
constrangimentos dentro da CIMBAL foram provocados por um comunicado feito à revelia da 
Câmara Municipal de Beja e que já teve oportunidade de lamentar e portanto esta é a 
situação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depois como o senhor vereador Nuno Palma Ferro disse, a Câmara Municipal assume essa 
capitalidade, tanto que a assume que comprou para os Bombeiros Voluntários um compressor 
de enchimento de botijas há dois/três anos atrás, no valor de 10.000,00 € + IVA, que é utilizado 
por quase todas as corporações do distrito a título gratuito, fazendo com que neste momento 
o mesmo esteja já muito desgastado, portanto, ser sempre Beja a assumir tudo por ser capital, 
convenhamos, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro considerou que nesta questão do compressor há uma 
confusão de conceitos, o que eventualmente estará mal é o procedimento e não o facto da 
Câmara Municipal de Beja ter comprado o equipamento, isto é, a Câmara neste caso está a 
montante, agora se causa desgaste todas as corporações o utilizarem é um problema que tem 
de ser resolvido entre elas e não pela autarquia, disse.------------------------------------------------------ 
 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um apoio no 
valor global de trinta mil euros.(Deliberação nº 583)----------------------------------------------------------- 
 

2.5. – Pedido de apoio;--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Requerido pelo Centro Cultural e Desportivo da Trindade, um apoio financeiro no âmbito da 
organização das Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios, que se realizarão dias 09, 
10 e 11 de setembro na freguesia de Trindade.----------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido e atribuir um apoio no valor 
setecentos e cinquenta euros. Os vereadores da Coligação Democrática Unitária votaram 
favoravelmente mas consideraram o valor atribuído insuficiente.(Deliberação nº 584)-------------- 
 

2.6. – Procedimentos necessários à venda de copos, no âmbito da 
realização da Vinipax;---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 9284, de 31 de agosto de 2022, do Serviço Apoio Logístico Iniciativas Eventos, 

dando conhecimento que o Município de Beja adquiriu 1.495 copos “VINIPAX”.----------------------
O custo desta aquisição foi de 3,44 € a unidade, IVA a 23% incluído.-------------------------------------
Assim, solicitasse que se desenvolvam os procedimentos administrativos necessários, para que 
se possa disponibilizar os copos mais a bolsa pelo valor de 5,00 €, IVA a 23% incluído, e só o 
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copo pelo valor de 4,00 €, IVA a 23% incluído.-----------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e desenvolver os procedimentos necessários à 
venda dos copos.(Deliberação nº 585)----------------------------------------------------------------------------- 
 
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:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.7. – Proposta de aprovação para elaboração do Plano de Intervenção 
em Espaço Rústico do Vale de Mértola;----------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 9227, de 23 de agosto de 2022, da Divisão de Administração Urbanística, 
informando que solicitou o requerente, Ilídio José Vieira de Matos, no início de presente ano, 
uma análise preliminar sobre a viabilidade de concretização de um empreendimento que 
constava da implantação de um conjunto de instalações tecnológicas de apoio à atividade 
agrícola que desenvolve no concelho e que abrange um conjunto de propriedades espalhadas 
no território e que envolvem uma área total de 3.000ha. A sua intenção, era também ainda, 
com esse empreendimento, prestar serviços a outros produtores.---------------------------------------
Para tal pretendia instalar, na evolvente próxima da cidade, abrangendo quatro prédios 
rústicos, nomeadamente os artigos 18,19, 21 e 71 da secção B da freguesia de São João 
Baptista, com uma área total de 71,36ha, as seguintes instalações:--------------------------------------
Fábrica de amêndoa e instalações complementares, com aproximadamente 35.000m2 de área 
de construção;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adega, lagar e instalações complementares, com aproximadamente 30.000m2 de área de 
construção.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À semelhança do que tem acontecido com o desenvolvimento de empreendimentos desta 
natureza, o requerente apresentou a proposta de celebração de um contrato para 
planeamento para desenvolvimento de um plano de pormenor na modalidade de plano de 
intervenção em espaço rústico.------------------------------------------------------------------------------------
Mais tarde, na fase de recolha de opinião, junto do promotor, sobre o teor da minuta de 
contrato para planeamento para a elaboração deste PIER, foram os serviços por ele informados 
que teria desistido de elaborar este plano, com a área de intervenção que estava inicialmente 
prevista que incluía uma propriedade de que era arrendatário o que obrigava que o contrato 
para planeamento tivesse que ser celebrado entre a Câmara Municipal e os proprietários 
envolvidos, implicando a participação de outro proprietário para além do senhor Ilídio de 
Matos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim sendo foi necessário encerrar este processo e abrir um para o novo plano, a partir de 
um pedido que o promotor efetuou justificando a alteração da pretensão inicial e 
caraterizando a nova.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Analisando esse pedido, verifica-se que os objetivos do plano se mantêm relativamente ao que 
foi revogado, estando nele referido os motivos que levaram á alteração da área de intervenção 
proposta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para análise desta pretensão foi efetuada a sua localização no cadastro e nas plantas de 
ordenamento e condicionantes do plano diretor municipal de beja em vigor, tendo-se obtido a 
seguinte informação sobre a área de intervenção identificada: Integra 3 prédios rústicos, 
nomeadamente os artigos 18, 19, 21 da secção B de São João Baptista; Abrange, na sua 
totalidade, espaço agrícola; Existe canal e faixa ecológicos, que constituem figuras de 
planeamento associadas à componente terciária da estrutura ecológica municipal; Toda a área 
dos prédios está incluída na RAN, mas não está abrangida pelo perímetro de rega; Toda a área 
está abrangida pelo Gabros de Beja e sobre ela recaem servidões referentes a linhas elétricas e 
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feixes hertzianos; e o terreno confina com a E.M. 511, que tem características muito 
específicas relativamente à segurança e através da qual será necessariamente garantida a 
acessibilidade ao empreendimento.------------------------------------------------------------------------------
Face às características do projeto e às condicionantes identificadas para o local considera-se o 
seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Do ponto de vista do ordenamento:--------------------------------------------------------------------------
Neste âmbito pode considerar-se que se pretende constituir um polo de “instalações agrícolas 
e tecnológicas” como definido no PDM de Beja. Tal é possível, de acordo com o previsto no 
PDM, cuja área máxima de construção seria determinada pela área do prédio onde se vai 
instalar e não pela área total dos prédios do requerente situados na envolvente dessa 
localização e, muito menos, pela área total dos prédios que são propriedade ou explorados 
pelo requerente. De qualquer modo, as áreas pretendidas, tanto no que se refere ao PDM atual 
(em que a área max. de construção mesmo considerando a totalidade dos prédios é de 1.500m

2), como 
no que vier a ser contemplado na alteração em curso, ultrapassam largamente aquilo que é 
plausível admitir como regra. Claro que será, como atualmente acontece, sempre prevista a 
possibilidade de ser necessário admitir áreas superiores em casos excecionais devidamente 
justificados pela falta de outra alternativa viável e pela racionalidade da localização face à 
produção, entre outras razões que possam vir a ser apesentadas. Esse regime de 
excecionalidade poderá ser concedido por simples deliberação municipal face a um pedido, 
como já referido, devidamente justificado, mas quando envolve aumentos tão significativos 
relativamente ao admitido pelo Plano, considero que o mesmo deverá ter o enquadramento, a 
justificação e a aceitação baseada num instrumento de gestão territorial.-----------------------------
Isto para não falar na necessidade de avaliar, de modo integrado e planeado, a melhor 
localização das várias componentes deste empreendimento, da sua infraestruturação, das 
acessibilidades e consequentes implicações na rede viária municipal, bem como das relações 
funcionais e locacionais com a cidade, análise essa que só um estudo prévio e de conjunto 
permitirá garantir, independentemente do faseamento que o desenvolvimento do projeto 
venha a ter.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estes terrenos estão na proximidade faixa de proteção sanitária e paisagística dos espaços 
contíguos ao perímetro urbano de Beja. A definição desta faixa é indicativa, pode ser 
insuficiente ou pode ser excessiva. Face ao exposto, só um estudo de impacto poderá vir a 
determinar se existem condicionantes, e quais, às mudanças de uso também nestas áreas 
próximas (chama-se a atenção para as características das atividades pretendidas e o seu impacto 

sobretudo no meio aéreo). O PDM não inviabiliza estas intervenções, mas condiciona-as à 
elaboração de um projeto de avaliação paisagística e sanitária, com identificação dos impactes 
na saúde pública a ser apresentado pelos interessados e aprovado pela Câmara Municipal. A 
avaliação ambiental estratégica de um plano que vier a ser executado vem responder com 
todo o rigor ao que se pretende salvaguardar com esta norma do Plano.------------------------------
Por outro lado, devido à dimensão da exploração e às dificuldades de processamento do 
bagaço, registado ao nível da capacidade instalada na região, estão a surgir pretensões para 
construir unidades de menor dimensão em localizações descentralizadas, situação que se pode 
assumir como uma tendência de desenvolvimento destes projetos no futuro, facto que se 
reveste de particular influência na vertente aérea dos impactos.-----------------------------------------
Finalmente, a ponderação das soluções de fim de vida dos empreendimentos dimensionados 
deste modo, também aconselham a uma avaliação integrada com os restantes aspetos já 
elencados.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Tendo em conta as condicionantes:---------------------------------------------------------------------------
Como já referido, o território sobre o qual se está a fazer esta análise está sujeito a uma série 
de servidões e restrições de utilidade pública, cuja avaliação no conjunto dos três artigos 
cadastrais facilitam a tomada de decisão sobre as localizações e opções de planeamento mais 
convenientes sem o espartilho do cadastro, o que não acontecerá se estas pretensões forem 
consideradas como projetos isolados associados a um único prédio.------------------------------------
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3. Do ponto de vista processual:----------------------------------------------------------------------------------
Face a tudo o que foi referido anteriormente, no entender do técnico, o caminho mais 
adequado para enquadrar este empreendimento seria a elaboração de um PIER, com a 
celebração prévia de um contrato para planeamento entre o Município de Beja e este 
promotor. No entanto, e face a algumas surpresas que se tem tido posteriormente à 
aprovação de planos, na fase de aprovação de projetos pelas entidades competentes, 
nomeadamente quando está em causa a ocupação de solos de RAN, sugeriu-se que este 
assunto pudesse recolher o parecer prévio da CCDRA, sobre este enquadramento e sobre a 
possibilidade de efetuar contactos prévios com algumas das entidades, com jurisdição nesta 
área, de modo a não se avançar para um processo sem que o interessado esteja na posse de 
toda a informação para poder tomar decisões de forma esclarecida.------------------------------------
Neste sentido, e com o enquadramento da área de intervenção que na altura estava a ser 
equacionada, realizou-se no passado dia 23 de fevereiro uma reunião com a participação do 
interessado, da equipa de planeamento por ele contratada e onde estiveram presentes a 
CCDRA, a DRAPAlentejo, entidades gestoras das principais restrições de utilidade pública que 
recaem sobre o território, RAN e REN.-----------------------------------------------------------------------------
Consciente das dificuldades que este processo pode vir a encontrar, o requerente decidiu pela 
continuidade do processo vindo agora propor à Câmara Municipal a celebração de um 
contrato para planeamento para elaboração de um PIER de acordo com os termos de 
referência apresentados, que se encontram devidamente formulados. Pelas razões expostas, 
considera-se que este PIER deverá estar sujeito a AAE.-------------------------------------------------------
Assim, caso a Câmara Municipal entenda considerar este projeto importante para o concelho é 
necessário celebrar com o requerente um contrato para planeamento para desenvolvimento 
de um PIER sujeito a AAE. Neste caso os procedimentos a adotar serão:--------------------------------
A minuta do contrato, acompanhada dos termos de referência e dos documentos que provem 
a propriedade e a legitimidade do interessado em elaborar o plano, que constituem 
documento anexo número três que faz parte integrante da presente ata, deverão ser 
submetidos à apreciação de votação da Câmara para que se delibere:-----------------------------------
O interesse na elaboração do plano e de acordo com os termos de referência apresentados, 
nos termos do artigo 76º do Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de maio na sua atual redação que 
aprovou o Regime Jurídico dos instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT);----------------------------
Submeter, de acordo com a mesma disposição legal, a deliberação que determina o início do 
procedimento, a divulgação e participação pública pelo prazo de 15 dias para formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer questões que possam ser 
consideradas no âmbito do procedimento de alteração;----------------------------------------------------
Fixar o prazo de seis meses para execução da alteração do Plano;----------------------------------------
Decidir celebrar, de acordo com a proposta de minuta, um contrato entre a Câmara Municipal 
e o promotor deste projeto, necessário para que este último possa desenvolver o processo de 
planeamento conforme previsto nos artigos 70º a 81º do RJIGT;------------------------------------------
Submeter minuta de contrato, assim como a deliberação que determinar a sua celebração a 
discussão pública pelo prazo de 10 das, nos termos do nº 3 do artigo 81 e nº 1 do artigo 89 do 
RJIGT.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 586)--------- 
 

2.8. – Proposta de aprovação definitiva do Plano de Pormenor das Terras 
Frias;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 9366, de 02 de setembro de 2022, da Divisão de Administração Urbanística, 
informando que tendo terminado o período de discussão pública deste Plano de Pormenor, 
que decorreu de acordo com o seguinte relatório:------------------------------------------------------------
“A discussão pública do Plano de Pormenor das Terras Frias decorreu entre os dias 13 de julho 
e 09 de agosto tendo sido publicitada no dia 05 de julho no Diário da República nº 128 e 
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publicitado no site da Câmara Municipal. No âmbito deste procedimento não foi apresentada 
qualquer reclamação.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Em complemento a este processo foi solicitado à EDP, que não se tinha pronunciado no âmbito 
do acompanhamento que, caso tivessem alguma questão a colocar o pudessem fazer durante 
este período. No mesmo sentido foram oficiadas a Empresa Pública das Águas do Alentejo e a 
Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, pelo facto de terem um conjunto de 
infraestruturas importantes e estruturantes na área do plano, e que apesar de não 
participarem na comissão de acompanhamento, foram sendo consultadas ao longo do 
processo de elaboração do Plano.---------------------------------------------------------------------------------
Destas entidades apenas a Empresa Pública das Águas do Alentejo se pronunciou, dando 
conhecimento da existência de um processo já em concurso público para implantação das suas 
condutas em zonas de espaços verdes no interior da faixa de servidão rodoviária afastando-as 
o mais possível da nova rotunda a construir na E.N. 18, tal como previsto no PP de Vale de 
Atum. Assim sugeria aquela entidade que fossem colocadas na planta de condicionantes, para 
além das infraestruturas existentes, as já projetadas, o que se entendeu concretizar, 
aproveitando para fazer uma verificação rigorosa das infraestruturas constantes na planta de 
condicionantes que agora se junta ao processo na sua versão final.”------------------------------------
Assim, está o plano em condições de ser colocado à consideração do órgão executivo para que 
proponha a sua aprovação à Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------
Tal como referido no relatório, foi efetuada uma correção na planta de condicionantes, em 
resultado de informação recente fornecida pelas Águas Públicas do Alentejo. Deverá ser dado 
conhecimento deste procedimento à CCDRA.-------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 587)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.9. – Constituição do direito de superfície – alteração;-------------------------------- 

 
Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
a) A Administração Regional de Saúde do Alentejo, pretende construir na Cidade de Beja, 
através da DICAD – Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências, o 
Centro de Respostas Integradas do Baixo Alentejo (ex. CAT);-----------------------------------------------
b) A missão a prosseguir pela referida Entidade com a construção do referido equipamento é a 
de promover a redução do consumo de substâncias psicoativas, a prevenção dos 
comportamentos aditivos e a diminuição das dependências na população;----------------------------
c) O Município de Beja é legítimo proprietário do Lote E, com o uso de 
"Equipamentos/Serviços", com a área de 2000m², inserido no Plano de Pormenor da Zona de 
Expansão Poente, cuja 3ª Alteração e Republicação foi efetuada através da publicação do Aviso 
nº 12333/2019, na 2ª Série do Diário da República nº 146, de 01 de agosto de 2019;---------------
d) A localização do lote de terreno a ceder será uma mais-valia para o desenvolvimento do 
projeto da Administração Regional de Saúde do Alentejo;--------------------------------------------------
e) A constituição do direito de superfície deve obedecer ao disposto na Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, na sua atual redação, que aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais 
(RJAL);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
f) O Lote E está avaliado em ..., sendo da competência da Câmara Municipal "g) Adquirir, 
alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG;", nos termos da alínea g) do 
nº 1 do artigo 33º do RJAL;-------------------------------------------------------------------------------------------
Propõe-se que a Câmara Municipal delibere de acordo com a alínea g) do nº 1 do artigo 33º do 
RJAL, aprovar a doação, através da constituição do direito de superfície do Lote E a favor da 
Administração Regional de Saúde do Alentejo e aprovar que a minuta do contrato corresponda 
às condições fixadas na presente proposta, que a seguir se identificam:--------------------------------
TERMOS E CONDIÇÕES DO DIREITO DE SUPERFÍCIE:---------------------------------------------------------------
Primeira – Objeto:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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1. O direito de superfície a constituir a favor da Administração Regional de Saúde do 
Alentejo, incide sobre o Lote E, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 
...., da freguesia de Santiago Maior, com a área de 2.000m², inscrito na matriz predial urbana 
da União das Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João Baptista, sob o artigo 3697.-------
2. Será da responsabilidade da superficiária a realização de todas as obras e trabalhos 
preparatórios necessários à construção do edifício destinado ao Centro de Respostas 
Integradas do Baixo Alentejo, cumprindo para o efeito com as normas legais e regulamentares 
aplicáveis.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Segunda – Prazos e condições de prorrogação:---------------------------------------------------------------
3. O direito de superfície é constituído pelo prazo de 75 (setenta e cinco) anos, contados a partir 
da data da outorga da escritura de constituição do direito de superfície, prorrogável por 
acordo das partes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
4. A superficiária fica obrigada a realizar as obras de construção do novo edifício para a 
prossecução do fim a que se destina (equipamento de saúde), devendo o projeto de 
arquitetura ser apresentado no prazo de 1 (um) ano, a contar da data da celebração da 
escritura de constituição do direito de superfície, prorrogável por iguais períodos, até ao limite 
máximo de 3 (três) anos, mediante pedido devidamente fundamentado, e as obras serem 
iniciadas no prazo máximo de 36 (trinta e seis) meses, a contar igualmente da data da 
celebração da referida escritura, prazo este que em caso de prorrogação do prazo 
anteriormente referido será acrescido de período idêntico ao da mesma.-----------------------------
5. O equipamento a construir no lote de terreno ora cedido em direito de superfície, deverá 
estar em funcionamento no prazo máximo de 60 (sessenta) meses, a contar da data da 
celebração da escritura de constituição do direito de superfície.------------------------------------------
6. Caso exista motivo ponderoso que o justifique, poderão os prazos referidos nos números 
anteriores ser prorrogados, desde que devidamente autorizado pela Câmara Municipal.----------
7. Operada a extinção do direito de superfície por decurso do seu prazo inicial e eventual 
prorrogação, ou por causa que seja imputável à superficiária, o prédio com todas as 
benfeitorias reverterá para o Município de Beja, livre de quaisquer ónus ou encargos, sem que 
lhe seja devida qualquer indemnização.-------------------------------------------------------------------------
Quarta – Transmissão ou oneração do direito de superfície:----------------------------------------------
8. O direito de superfície é constituído intuito personae à Administração Regional de Saúde do 
Alentejo, não podendo ser alienado sem autorização expressa por escrito do Município de 
Beja, que, nos termos do artigo 1535º do Código Civil, gozará do direito de preferência, na 
alienação de tal direito, por qualquer causa.-------------------------------------------------------------------
9. A superficiária não poderá onerar o direito de superfície sem a prévia aprovação da Câmara 
Municipal, mediante pedido escrito devidamente fundamentado.---------------------------------------
Quinta – Extinção do direito de superfície:---------------------------------------------------------------------
10. O direito de superfície extinguir-se-á por decurso do respetivo prazo, ou pela verificação 
das seguintes situações, com a consequente desocupação imediata do imóvel municipal e dos 
respetivos equipamentos aí construídos e instalados:-------------------------------------------------------
a) A utilização do imóvel para fins diversos do objeto da cedência;---------------------------------------
b) O incumprimento, pela superficiária, de qualquer das obrigações emergentes do contrato 
de constituição do direito de superfície.-------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 588)--------- 
 

2.10. – Confirmação de deliberação;---------------------------------------------------------------- 

 
Presente a proposta final de desafetação do domínio público para o domínio privado do 
Município de uma parcela de terreno com a área de 55m², sita na Rua da Praça, em 
Baleizão:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“1. Objetivo:------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Desafetação do domínio público para o domínio privado do Município de uma parcela de 
terreno com a área de 55m², sita na Rua da Praça, em Baleizão, para alienar à senhora 
Feliciana Maria Rodrigues Prazeres Engana, para efeitos de ampliação do seu prédio urbano, 
para o uso de logradouro, pelo valor de 1.100,00 € (mil e cem euros), cuja avaliação foi 
efetuada pelo Engº João Margalha.-------------------------------------------------------------------------------
2. Órgão competente para decidir:-------------------------------------------------------------------------------
A Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, nos termos do disposto na alínea 
q) do nº 1 do artigo 25º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL).------------------------------
3. Estado do processo, na presente data:-----------------------------------------------------------------------
O início do procedimento foi aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 16 de janeiro 
de 2021; a consulta pública teve início no dia 28 de julho de 2021 e terminou a 09 de setembro 
de 2021, não tendo sido apresentadas quaisquer reclamações, observações ou sugestão.--------
Conclui-se que, o procedimento está devidamente instruído e em condições de ser submetido 
à apreciação e votação do Órgão Executivo para, posteriormente, ser submetido à votação 
final da Assembleia Municipal.”------------------------------------------------------------------------------------
Tendo-se verificado que já decorreu o prazo previsto no artigo 8º-C, nº 1 do Código do Registo 
Predial, que prevê que o registo deve ser pedido no prazo de dois meses a contar da data em 
que os factos tiverem sido titulados, propõe-se a reconfirmação da decisão pela Câmara e 
Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, confirmar a presente deliberação e submetê-la à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 589)---------------------------------------------------------------------- 
 

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

 
Requerido por Ricardo Jorge do Cabo Pacheco, que pretendendo vender a fração C do prédio 
sito na Rua Capitão João Francisco de Sousa, nº 3, 1º-A, em Beja, pelo valor de 100.000,00 €, 
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 

590)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Cabeça de Casal de Herança de Manuel Marques Almeida Venâncio, que 
pretendendo vender a fração B do prédio sito na Rua das Portas de Moura, nº 12, em Beja, 
pelo valor de 50.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não 
exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e venda do mesmo.-------------------
Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação interesse no exercício do mesmo.--------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 

591)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por António Álvaro Mascarenhas Serra e Maria dos Anjos Guerreiro Emídio Serra, 
que pretendendo vender a fração B do prédio sito na Rua Salvador Allende, nº 8, r/c dtº, em 
Beja, pelo valor de 74.800,00 €, 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 

592)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Requerido por Exubercascade, Ldª, que pretendendo vender a quota-parte 1/1 da 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 250.000,00 €, 
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 

593)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Luís Pedro Tereno Gomes Serrano, que pretendendo vender o prédio sito na 
Rua do Esquível, nº 45, em Beja, pelo valor de 45.000,00 €, 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 

594)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Moreira & Serrano, Ldª, que pretendendo vender o prédio sito na Rua de São 
Gregório, nº 33, em Beja, pelo valor de 45.000,00 €, 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 

595)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

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

 
Requerido pela União de Freguesias de Trigaches e São Brissos, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído no âmbito da realização do evento 
"Noites ao Fresco", no Largo da Escola, em Trigaches, dia 29 de julho de 2022.-----------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 596)------------ 
 
Requerido pela União de Freguesias de Trigaches e São Brissos, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído no âmbito da realização do evento 
"Noites ao Fresco", no Largo da Escola, em São Brissos, dia 05 de agosto de 2022.------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 597)------------ 
 
Requerido pela União de Freguesias de Trigaches e São Brissos, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído no âmbito da realização do evento 
"Noites ao Fresco", no Largo da Igreja, em Trigaches, dia 19 de agosto de 2022.---------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 598)------------ 
 
Requerido pela União de Freguesias de Trigaches e São Brissos, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído no âmbito da realização das Festas de 
Trigaches, entre os dias 20 e 22 de agosto de 2022.----------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 599)------------ 
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Requerido pela União de Freguesias de Trigaches e São Brissos, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído no âmbito da realização do evento 
"Noites ao Fresco", no Largo da Escola, em São Brissos, dia 26 de agosto de 2022.------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 600)------------ 
 
Requerido pela União de Freguesias de Trigaches e São Brissos, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído no âmbito da realização do evento 
"Noites ao Fresco 2022", no Largo da Escola, em São Brissos, dia 02 de setembro de 2022.-------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 601)------------ 
 
Requerido pela União de Freguesias de Trigaches e São Brissos, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização do evento "Noites ao 
Fresco 2022", no Largo da Igreja, em Trigaches, no dia 09 de setembro de 2022.--------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 602)------------ 
 
Requerido pela Junta de Freguesia de Beringel, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído no âmbito da realização do evento "Noites ao 
Fresco", na Praça Dr. Carlos Moreira (Rossio), entre os dias 23 e 29 de julho de 2022.--------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 603)------------ 
 
Requerido pela Junta de Freguesia de Beringel, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído e de recinto improvisado para a realização das Festas 
em Honra de Nossa Senhora da Conceição, na Praça Dr. Carlos Moreira (Rossio) e no Quintalão 
do Serrado (vacadas), dias 08, 09, 10 e 11 de setembro de 2022.-----------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 604)------------ 
 
Requerido pela Junta de Freguesia de São Matias, a de isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído no âmbito da realização do evento "Noite de 
Fados – Noites ao Fresco", no Recinto das Festas, dia 22 de julho de 2022.----------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 605)------------ 
 
Requerido pela Comissão de Festas de São Matias, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído no âmbito da realização das Festas Anuais de São 
Matias (Bailes), no Recinto das Festas, dias 30 e 31 de julho de 2022.------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 606)------------ 
 
Requerido pela Comissão de Festas de Baleizão, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão das licenças especial de ruído e de recinto improvisado no âmbito da realização 
das Festas de Baleizão, na Rua Francisco Miguel Duarte, entre os dias 05 a 08 de agosto de 
2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 607)------------ 
 
Requerido pelo Clube de Caçadores do Baixo Alentejo, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão das licenças especial de ruído e de recinto improvisado para a realização 
das Festas da Carocha, em Aldeia Nova dos Coitos, dias 09, 10 e 11 de setembro de 2022.--------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 608)------------ 
 
Requerido pela Cercibeja – Cooperativa para a Educação, Reabilitação, Capacitação e 
Inclusão de Beja, C.R.L., a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão da licença 
especial de ruído no âmbito da realização do evento "Noite Branca – Espetáculo Musical", no 
Parque Fluvial dos 5 Reis, dia 29 de julho de 2022.------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 609)------------ 
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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. – Pedido de apoio;------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Requerido pelo Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro, um apoio 
financeiro no âmbito da organização da iniciativa “Caminhada Outubro Rosa”, dia 08 de 
outubro de 2022, que tem como um dos objetivos sensibilizar para a prevenção e diagnóstico 
precoce do cancro da mama. Neste sentido propõe-se um apoio pontual, no valor de 400,00 € 
para aquisição de 80 camisolas para os utentes do centro Social do Lidador, projeto COM_VIDA 

e Universidade Sénior, que irão participar na referida caminhada.---------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido e atribuir um apoio no valor 
quatrocentos euros.(Deliberação nº 610)------------------------------------------------------------------------- 
 

2.14. – Proposta de ratificação de decisão relativa a transferência de 
verba;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 8805, de 12 de agosto de 2022, do Serviço de Educação, solicitando a ratificação da 
decisão de transferência do valor de 39.130,44 €€, relativo às faturas números 22201/1599064, 
22201/1599065, 22201/1599066, 22201/1599067 e 22201/1599068, todas de 31/05/2022 para o 
Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja a fim de submeter a verba ao IGEFE para posteriormente 
liquidar as referidas faturas de eletricidade.--------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora vereadora Marisa 
Saturnino, de 12 de agosto de 2022 “Concordo. Pague-se após cabimentação e remeta-se à 
câmara para ratificação.”.(Deliberação nº 611)---------------------------------------------------------------- 
 

2.15. – Propostas de transferência de verbas;------------------------------------------------ 

 
Registo nº 9024, de 22 de agosto de 2022, do Serviço de Educação, solicitando autorização 
para se transferir o valor de 9.966,62 €, relativo à fatura nº 22201/2307582 de 17/08/2022, para 
o Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja a fim da mesma ser liquidada.---------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 612)--------- 
 
Registo nº 9268, de 30 de agosto de 2022, do Serviço de Educação, solicitando autorização 
para se transferir o valor de 2.107,97 €, relativo à fatura nº 22201/2357861 de 23/08/2022, para 
o Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja a fim da mesma ser liquidada.---------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 613)--------- 
 
Registo nº 9297, de 31 de agosto de 2022, do Serviço de Educação, solicitando autorização 
para se transferir o valor de 6.973,22 €, relativo à fatura nº 9820/14537 de 26/07/2022, para o 
Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja a fim da mesma ser liquidada.------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 614)--------- 
 

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

 
Requerido pelo Grupo Desportivo e Cultural de Mombeja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença da atividade de realização de espetáculos de natureza 
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desportiva, denominada XVI Passeio BTT “Pelos Trilhos de Mombeja”, que decorreu dia 04 de 
setembro de 2022.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 615)------------ 
 
Requerido pelo Grupo Desportivo e Cultural de Mombeja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença da atividade de realização de espetáculos de natureza 
desportiva, denominada Trail “Trilhos do Outeiro do Circo”, que se realizará dia 18 de 
setembro de 2022.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 616)------------ 
 
O senhor vereador Vítor Picado solicitou autorização para colocar uma questão que se 
esqueceu no período de antes da ordem do dia relativamente ao ponto da situação do portão 
da empresa Dores – Reparação de Máquinas Agrícolas, Ldª, no pavilhão das microempresas.---- 
 
O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento que as requisições já estão feitas há algum 
tempo, uma para o portão que será executado na Cuba pelo senhor José Maltês e que já 
recebeu ordem para o efeito e outra para o trabalho de pedreiro que é necessário para a 
instalação do mesmo.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.17. – Resumo Diário de Tesouraria nº 169, relativo ao dia sete de 
setembro de dois mil e vinte e dois;----------------------------------------------------------------- 

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

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

 
O senhor António Barahona apelou à parte humana do senhor Presidente da Câmara sobre a 
possibilidade do José Manuel Gil Alberto, deficiente motor, funcionário da Biblioteca Municipal 
José Saramago, que se encontra de atestado e a atravessar uma fase bastante complicada, 
poder exercer as suas funções em teletrabalho. A diretora do lar está disponível para reunir 
com a Câmara Municipal e ajudar a que isto se concretize. Seria também bom para o Gil que se 
arranjasse uma forma para ele poder sair da instituição, duas ou três vezes por mês, no 
sentido de se encontrar com os colegas à Biblioteca.--------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara tomou boa nota e informou que irá falar com o serviço de 
informática no sentido de ver se existem os meios adequados para fornecer ao Gil e ele 
continuar a trabalhar o que à partida julga ser possível com certeza.------------------------------------ 
 
O senhor Hélder Parrinha começou por perguntar se aquilo que é dito no período de 
intervenção do público cai em saco roto ou é tido em conta porque tem nota de tantas 
sugestões e questões que aqui tem deixado mas não vê coisa nenhuma.------------------------------
Em seguida questionou a competência dos trabalhadores da EMAS, E.M. designadamente dos 
canalizadores, porque não se pode admitir que no horário normal de trabalho, à tarde, se 
corte a água e que o mesmo se prolongue até à meia-noite, situação que ocorreu na Rua 
Infante D. Henrique. Referiu que no tempo em que o seu tio era canalizador na Rua dos 
Escudeiros, o Mestre Inácio, Mestre Gil, Mestre Salvador e o Mestre Fragoso que ainda é vivo, 
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faziam estes serviços à mão e, enquanto não os terminassem, não saiam do local, 
presentemente é tudo mecanizado, cortam a água sem aviso prévio e qualquer dia tem a 
Câmara Municipal que pagar indemnizações às pessoas devido às avarias que possam ser 
provocadas nos eletrodomésticos, nomeadamente nas máquinas de lavar.---------------------------
Deu também conhecimento que no dia da inauguração da piscina descoberta foi barrado à 
porta porque não podia entrar uma vez que era apenas para convidados. Perguntou ao 
vigilante quando é que podia visitar o equipamento que lhe respondeu amanhã compra o 
bilhete e vem visitar a piscina. No tempo dos executivos CDU as inaugurações eram públicas 
agora é só para alguns.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Perguntou também se é possível a Câmara Municipal emitir uns folhetos para serem 
distribuídos pelo correio à população ou até fazer publicidade nas rádios locais solicitando aos 
cidadãos para não alimentarem os pombos na rua, disse.-------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara disse que as intervenções aqui deixadas tanto pelo senhor 
Hélder como por outro munícipe, são tomadas em nota pelo executivo, depois algumas são 
executadas outras não e a prova é que, por exemplo, se recorda de há dois/três anos o senhor 
Hélder colocar uma questão acerca de um casão onde existiam gatos e ratos e os serviços 
entaiparam as janelas e portas do mesmo, na Rua Manuel Marques da Costa a sinalética foi 
corrigida, etc., portanto as intervenções não caem em saco roto.----------------------------------------
Sobre a questão dos atuais trabalhadores da EMAS, E.M. e os trabalhadores dos antigos 
Serviços Municipalizados, referiu não ser a melhor pessoa para estabelecer comparações, a 
empresa municipal é munida de um conjunto de profissionais briosos, fazem o melhor possível 
e tem preparação técnica adequada às suas funções, mas há intervenções programadas e 
outras de emergência que obrigam a cortes inesperados.--------------------------------------------------
Uma última nota sobre a abertura da piscina referiu ser verdade que a sessão de inauguração 
foi para convidados, eleitos e pessoas envolvidas no processo, mas julga ter havido um défice 
de informação uma vez que todas as pessoas que fossem no dia seguinte estavam autorizadas 
a ir à varanda para observar a estrutura sem custo de qualquer bilhete.-------------------------------
Quanto à inauguração propriamente dita, esta foi nestes moldes porque assim o entenderam e 
assume essa responsabilidade mas, por exemplo, a primeira exposição no Centro de Artes e 
Arqueologia foi aberta à população em geral, depende das circunstâncias que acham 
adequadas a cada um dos momentos, disse.------------------------------------------------------------------- 
 

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

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

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

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

 
______________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 
 

O Assistente Técnico 
 

 
_____________________ 
João Daniel Frazão Felício 
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