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Ata número dezanove da reunião de câmara ordinária realizada a vinte e 
dois 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), Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino, Vítor 
Manuel Gomes Baia Santos Picado, Maria de Fátima Jacinto do Estanque, Rui Manuel de Sousa 
Eugénio e Nuno Fernando Montes Palma Ferro.---------------------------------------------------------------
A assessorar o Executivo esteve também presente a Jurista Municipal, Paula Cristina Madeira 
Pestana Mansinhos.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretariou a reunião, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, em conformidade com o 
disposto no nº 2 do artigo 57º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------- 
 

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

 
Constatou-se a falta do senhor vereador Rui Inácio Marreiros, 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:--------------------------------------------
Questionados os senhores(a) vereadores(a) acerca da inclusão dos assuntos enviados por 
email, nomeadamente, a proposta de constituição de fundo de maneio para a CPCJ – Comissão 
de Proteção de Crianças e Jovens – 2022; os pedidos de isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licenças especiais de ruído e de recinto improvisado, requeridos pela 
União de Freguesias de Salvada e Quintos, Comissão de Festas de Nossa Senhora das Neves e 
Centro de Cultura, Recreio e Desporto de Santa Vitória bem como a proposta de ratificação de 
decisão relativa à resolução de Protocolo celebrado entre o Município e o Centro de Apoio 
Social do Concelho de Beja, no âmbito do fornecimento de refeições escolares, todos 
concordaram que os mesmos fossem apreciados e votados pelo que se distribuiu nova ordem 
de trabalhos com a inclusão das referidas matérias.---------------------------------------------------------- 
 

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

 

1.1. – Proposta de aprovação das atas números 17/2022 e 18/2022;---------- 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
colocou à votação as seguintes atas, que foram previamente enviada a todos os eleitos:----------
nº 17/2022, relativa à reunião de câmara realizada no dia vinte e quatro de agosto de dois mil 
e vinte e dois, aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 617)--------------------------------------------
nº 18/2022, relativa à reunião de câmara realizada no dia oito de setembro de dois mil e vinte 
e dois, aprovada por maioria com a abstenção da vereadora Maria de Fátima Jacinto do 
Estanque por não ter participado na mesma.(Deliberação nº 618)----------------------------------------- 
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1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro colocou quatro assuntos que gostaria de ver esclarecidos 
pelo senhor Presidente da Câmara e deixou também um convite:----------------------------------------
1º ponto: “Patrimónios do Sul”, que para muitos ainda é RuralBeja e que o “Beja Consegue” 
continua a não entender a opção política de se ter mudado o nome, solicitou os seguintes 
esclarecimentos acerca da edição deste ano:-------------------------------------------------------------------
Em relação a 2019, não se realizará a “CaniBeja” nem a “Beja Brava”, esta última que, caso o 
senhor Presidente não saiba, parte da iniciativa de um grupo de cidadãos e que 
posteriormente o poder político organiza, estava prevista mas afinal desaparece do cartaz sem 
as pessoas terem sido consultadas, o que indica desde logo um sentido contrário à sua missão 
que deverá ser chamar os cidadãos a participarem na construção da identidade da cidade e 
não afastá-los. Segundo informações que obteve e que tem como fidedignas, houve um 
pedido de colaboração, nomeadamente, ao Grupo de Forcados Amadores de Beja, que 
respondeu afirmativamente e, para além de pela primeira vez se cobrar um valor pela sua 
presença, cancelou-se a Festa Brava sem recorrer à opinião da sociedade civil o que não deve 
acontecer porque isto é seguir um caminho completamente ao contrário e “ele” “Beja 
Consegue” não se revê nesta postura.----------------------------------------------------------------------------
Para além destas questões, considera ainda haver dois fatores do ponto de vista comercial que 
são incompreensíveis, isto é, num ano há dois cartazes, um primeiro que inclui a “Beja Brava” 
e outro mais recente onde esta componente desaparece. Disse já ter estado ligado à 
organização de vários eventos, por exemplo a queima das fitas de 1993 da Universidade de 
Évora e nunca construiu um cartaz sem ter a estrutura bem definida, ou seja, primeiro definia 
a estrutura e depois lançava o cartaz. Mais, numa deslocação que fez a Lisboa, quando vinha a 
sair da capital, junto da Ponte 25 de Abril, de repente deparou-se, com muita alegria, com uma 
imagem conhecida, designadamente, um outdoor a publicitar o evento “Patrimónios do Sul”. 
Procurou a palavra Beja, porque “Patrimónios do Sul” pode ser em Albufeira, Silves, Moura, 
Vila do Bispo, etc., e realmente a palavra Beja consta do mesmo mas de uma forma muito 
ténue, portanto, sendo importante e de louvar a atitude de levar Beja às portas de Lisboa, não 
é de somenos importância o nome Beja figurar com outro realce.---------------------------------------
2º ponto de natureza desportiva: referiu ter visto o senhor Presidente e senhor vereador Rui 
Eugénio, com muito agrado, na final da Supertaça de andebol ocorrida em Serpa, evento que 
aconteceu e que pode ser realizado em Aljustrel, Castro Verde, Odemira, Cuba, Moura, 
Almodôvar e Vidigueira, mas não pode ser em Beja pelo motivo simples da cidade não ter um 
pavilhão com quatro balneários que permita dois jogos consecutivos. Diz isto com 
conhecimento de causa na primeira pessoa porque esteve dezasseis anos na Associação de 
Patinagem do Alentejo e uma das grandes mágoas que trouxe foi nunca ter conseguido 
organizar, na sua terra, um evento desportivo de dimensão nacional, organizaram Final Four 
de infantis, iniciados, juvenis, juniores, Supertaça de seniores, final da Taça de Portugal de 
seniores tudo em Aljustrel e em Castro Verde porque em Beja não havia condições físicas para 
o fazer. Esta crítica estende-se a todos os executivos dos últimos cinquenta anos. Para que 
conste, Beja, em termos de infraestruturas desportivas é a 9ª potência do Baixo Alentejo--------
3º ponto de natureza social: referiu que relativamente aos migrantes a situação neste 
momento é catastrófica com a quantidade de pessoas que existem no Concelho de Beja e 
“nós” leia-se Câmara Municipal, enquanto entidade social “temos” a obrigação de alimentar, 
vestir, prestar cuidados de higiene, abrigar e especialmente referenciar, ou seja, saber quantas 
pessoas estão em Beja que já tem o problema da etnia cigana com o qual parece não se ter 
aprendido nada. A situação tende a agravar-se porque segundo contatos que fez com algumas 
instituições da cidade, nomeadamente, a Associação ESTAR, já não há emprego para todas as 
pessoas que cá estão, portanto, urge tomar medidas e definir critérios. Houve um Conselho 
Municipal no dia 22 de junho, do qual resultou um grupo, mas três meses depois as coisas 
mantém-se na mesma. Mais, também é fidedigno que, pelos comentários de muitos destes 
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migrantes, que eles vêm a Beja com o intuito específico de regularizar os seus documentos 
porque parece que aqui o processo é acelerado, mais que em Espanha e em França por 
exemplo, portanto, senhor Presidente tem de pressionar Lisboa para mudar a lei e chamar o 
pode central a reagir à questão de ser mais fácil legalizar em Portugal do que nos outros países 
numa altura em que se precisa dessa mão-de-obra sim, mas com mais gente a chegar, o 
inverno a chegar, os jardins cheios de gente na rua não há um sítio, que tenha conhecimento, 
específico para os abrigar.-------------------------------------------------------------------------------------------
4º ponto comunicação: referiu que nas voltas que tem dado às freguesias, voltou a ser 
abordada e confirmada pelos eleitos do “Beja Consegue” as dificuldades de comunicação que 
existem entre o executivo e as juntas de freguesia, nomeadamente, a União de Freguesias de 
Beja de São João Baptista e Santiago Maior e nomeadamente no que se refere à construção de 
um telheiro na Escola de Santiago Maior. Dizem os autarcas na junta de freguesia que foi lá 
colocado o telheiro por um preço muito superior à proposta da Junta e portanto é neste 
sentido que indaga o senhor Presidente para o informar sobre o que é que aconteceu.------------
Finalmente, e no âmbito da organização pelo “Beja Consegue” de um colóquio sobre um tema 
que considera estruturante para Beja, nomeadamente, que projeção para a saúde no Baixo 
Alentejo daqui a dez anos, onde participarão profissionais de saúde, convidou desde logo o 
senhor Presidente e senhores vereadores a estarem presentes porque terão muito gosto em 
contar com os seus contributos, disse.--------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado começou por dizer que um Concelho ativo, inovador e 
sustentável faz-se naturalmente com todas as forças vivas da região e embora não goste de 
fazer comparações com o passado há coisas que pelos frutos e contributos que deram para a 
cidade podem e devem ser sempre replicadas, referindo-se designadamente ao evento 
“Patrimónios do Sul” mais precisamente a “Festa Brava”, componente forte dada no âmbito da 
“RuralBeja”, e que deu a Beja reconhecimento a nível nacional com distinção em várias 
tertúlias e fóruns para além do trabalho de integração social e inclusão de um conjunto de 
pessoas, portanto, perder ou não continuar a desenvolver esta parceira é de facto na opinião 
dos vereadores da CDU uma perda para a cidade e para a região, esperando que no futuro se 
consigam limar arestas e caminhar todos na mesma direção neste caso em específico.------------
Relativamente a outra matéria que os preocupa e que têm vindo a colocar amiúde, 
nomeadamente, questão da migração, referiu que em Beringel, em frente à sua casa, há 
pessoas a viver em condições infra-humanas. Teve a oportunidade de se cruzar com técnicos 
da Câmara e da Segurança Social que iam proceder à retirada de mais duas ou três pessoas e o 
que percebeu, da parte das entidades públicas, foi que as respostas basicamente colapsaram 
ou estão no limite da capacidade quando continuam a chegar pessoas todos os dias, portanto, 
é de facto necessária a intervenção do Estado com políticas públicas claras relativamente a 
esta problemática sendo efetivamente verdade que existe facilitismo na regularização dos 
documentos porque tem conhecimento de pessoas que obtiveram um cartão de cidadão com 
a facilidade de quem vai ao café e pede uma garrafa de água. Acrescentou que naturalmente 
os vereadores da CDU estão disponíveis para contribuir e ajudar nesta reflexão, 
inclusivamente, dentro da esfera profissional de cada um, no sentido de se procurarem 
soluções e combater este flagelo que deve de facto juntar todos os intervenientes.----------------
Relativamente à questão das Juntas de Freguesia e à falta de resposta por parte do executivo, 
matéria que têm também vindo a colocar, lembrou-se de um contato recente que efetuaram 
relativamente à colocação de uma antena de telecomunicações em Santa Clara de Louredo 
onde o ofício da operadora refere que a situação não está ainda resolvida por falta de resposta 
atempada do Município, ou seja, as coisas arrastam-se penosamente sem uma resposta, 
levando as pessoas ao desespero e, se é de louvar as boas práticas que verifica nalgumas 
freguesias, gostariam que as mesmas fossem replicadas em todas elas mas aí chegará depois 
de terminarem as visitas apresentando dados concretos e socorrendo-se até dos emails que 
todos recebem, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O senhor vereador Nuno Palma Ferro solicitou o uso da palavra para dizer que olhando para a 
assistência vê algumas pessoas ligadas às origens da “Festa Brava” e alguns ex-forcados do 
Grupo Amador de Beja, em especial o senhor João Caixinha, que foi uma referência no fim dos 
anos 70 e 80 como um dos maiores forcados portugueses de sempre e, observa também que 
as pessoas estão sentidas, portanto, será um desígnio do “Beja Consegue” lançar a “Festa 
Brava” em 2023 uma vez que este ano não pode acontecer, disse.--------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Eugénio deixou uma recomendação tendo em conta os trágicos 
acontecimentos ocorridos na EN260 vulgo IP8, entre o Bairro da Esperança e o Parque 
Industrial, que visa essencialmente incentivar a Câmara Municipal para interceder com 
urgência e pressionar a Infraestruturas de Portugal, I.P, no sentido de se encontrar uma 
solução para um problema que já é antigo colocando, por exemplo, passagens inferiores ou 
superiores como já existiu no passado e que foram desmanteladas.-------------------------------------
Entendendo o executivo aceitar esta recomendação sugeriu que em simultâneo se 
pressionasse no sentido da Infraestruturas de Portugal proceder também à rápida reparação 
do troço que liga a chamada rotunda da Força Aérea à rotunda da Ermida de São Pedro.--------- 
 
A senhora vereadora Maria de Fátima Estanque deixou uma preocupação e ao mesmo tempo 
uma questão. Referiu ter estado presente como representante da vereação no Conselho Geral 
de Educação do Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja e ficou um pouco preocupada com a 
situação referida pelos próprios funcionários relativamente à falta de pessoal. Os rácios, 
embora cumpridos, não indicam que os números de auxiliares nas escolas são os desejados e 
os que deveriam ser. Os funcionários queixam-se de fazer horas a mais, alterações de horários 
e referem também que, o facto de existir um número considerável de pessoas com atestado 
médico e em mobilidade após terem sido contratadas para assistentes operacionais, faz com 
que as coisas não funcionem na prática como teoricamente e olhando para os números 
pudesse parecer que iam funcionar. Não sabe se a situação no Agrupamento de Escolas nº 1 é 
idêntica, uma vez que os vereadores da CDU não têm representação nesse Conselho Geral, mas 
provavelmente não será muito diferente, portanto, uma bolsa de temporários que possa suprir 
algumas dificuldades imediatas seria uma boa opção que deixa como sugestão, disse.------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara referiu que os esclarecimentos que iria prestar não seriam 
necessariamente pela ordem que as questões foram colocadas.------------------------------------------
Relativamente à EN260, vulgo IP8, disse que foram efetivamente registados três atropelamentos 
em pouco mais de oito dias, o que configura uma situação absolutamente atípica, e informou 
que a Câmara Municipal de Beja já oficiou a Infraestruturas de Portugal, I.P., sobre estes factos 
para se encontrar uma solução conjunta que a entidade proponha ao Município que, caso 
concorde com ela, está inclusivamente disponível para participar financeiramente. Contudo 
chamou a atenção para o facto que qualquer que seja a solução, esta não será imediata, 
demorará algum tempo, não obstante, tem que se trabalhar nela porque se trata de uma via 
sujeita a permanentes atravessamentos. Relativamente à passagem que existia, infelizmente, 
era mais utilizada para atos de apedrejamento de viaturas do que para o efeito a que se 
destinava talvez pela sua localização ou por hábitos da população e, na altura, o proprietário 
retirou-a alegando falta de pagamento da Câmara Municipal de Beja de algumas prestações, 
tentando no mandato vendê-la novamente ao município. É importante que se diga também 
que essa passagem não tinha rampas, só tinha escadas e portanto em termos de mobilidade 
também não seria a mais adequada. Em termos de procedimentos, a Câmara Municipal 
pretende que seja a I.P. a apresentar as soluções porque quando estas iniciativas partem dos 
municípios normalmente são processos muito demorados, portanto, a I.P. que proponha o 
projeto e a Câmara Municipal comparticipará se for chamada a isso. Embora não tenha a ver 
com este assunto mas tratando-se de uma questão de segurança e prevenção, aproveitou para 



 

Página 5 de 31 
 

dar conhecimento que nos silos junto à estação, onde anteriormente ocorreram dois suicídios 
e onde recentemente ocorreu mais um, sendo que depois deste uma outra pessoa foi 
resgatada do topo pela PSP, a Câmara Municipal, depois de no mandato passado ter vedado o 
perímetro, agora entaipou as duas entradas do silo porque se encontram de vez em quando 
cortes na vedação, no entanto, isto não significa que quem queira cometer atos desta natureza 
não o faça de outra forma.------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao telheiro da Escola de Santiago Maior, informou que para o ano a Câmara 
Municipal procederá na Escola Mário Beirão a uma empreitada de características idênticas mas 
a comparação de preços pura e simples pode não ser muitas vezes a mais adequada, de 
qualquer das formas a Câmara Municipal suportou por inteiro este custo e não pediu qualquer 
verba à União de Freguesias.----------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão colocada pela senhora vereadora Maria de Fátima Estanque 
informou que em termos de mobilidade para fora da escola de assistentes operacionais do 
Agrupamento nº 2 saíram duas pessoas, uma para o Serviço Municipal de Proteção Civil e 
outra para a secretaria da União de Freguesias de Salvador e Santa Maria da Feira, que serão 
substituídas, em princípio, no mês de novembro porque essa mobilidade será mais curta do 
que a lei define. Depois de consolidarem nas novas as posições entrarão duas novas 
funcionárias. O concurso aberto em 2021 já colocou nas escolas mais de cinquenta assistentes 
operacionais o que permite cumprir os rácios, já vai na segunda metade da lista das pessoas 
que concorreram ao mesmo mas o problema é o facto de ser raro o mês em que não se 
aposente alguém. Não tem os dados do absentismo entre os auxiliares de ação educativa mas 
realmente há sempre muitas baixas e a assiduidade não é tão regular como se gostaria, 
portanto, aquilo que a senhora vereadora disse faz todo o sentido e o executivo irá ver com os 
recursos humanos e com os dois agrupamentos a possibilidade de criar uma bolsa de 
temporários para sempre que haja uma baixa mais longa poder haver uma substituição 
temporária. Para além disto será lançado no mapa de pessoal de 2023 um novo concurso até 
porque a reserva de recrutamento existente extingue-se em fevereiro ou março do próximo 
ano.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às estruturas desportivas disse que o senhor vereador Nuno Palma Ferro tem 
razão mas como não há dinheiro nem financiamento para um pavilhão novo o que têm feito 
tem sido trabalhar o João Serra Magalhães tão bem quanto possível. Toda a iluminação foi 
substituída, tanto a interior como a exterior que nem sequer existia, todo o piso que estava 
parcialmente em mau estado foi estabilizado, foram substituídas as tabelas e têm projeto para 
os balneários. Não pode dar um prazo temporal para que isto se concretize embora tanha a 
expetativa que possa ser ainda neste mandato. O projeto ficou terminado em dezembro de 
2021 e será ou até já foi enviado para avaliação orçamental por uma empresa externa e a 
partir daí haverá condições para lançar a empreitada. Repetiu que não se compromete com 
prazos mas efetivamente a duplicação dos balneários é possível e espera que eventualmente 
no futuro possam receber uma competição nacional de pavilhão.----------------------------------------
Relativamente aos migrantes e às pessoas de etnia cigana disse ao senhor vereador Nuno 
Palma Ferro que a questão do Bairro das Pedreiras foi uma aprendizagem, daí não quererem 
repetir o mesmo erro. Têm tido muitas reuniões com o Alto Comissariado para as Migrações 
sobre esta matéria e sabem que a situação é muito grave, mas repetir o erro das Pedreiras 
como muitas vezes se sugere ou como alguém parece querer fazer é que não pode ser, ou seja, 
não pode a Câmara Municipal ter um edifício para albergar 500 ou 600 pessoas, como às vezes 
é sugerido, e depois não se saber quem faz a manutenção do mesmo, quem vai para lá e em 
que circunstâncias criando um gueto que permita a qualquer um, de qualquer ponto do país 
que eventualmente retire lucros nesta matéria, despeje indiscriminadamente pessoas em Beja 
quando já não precisa da mão-de-obra. Mais, neste momento não há casas disponíveis e para 
se albergar pessoas nos pavilhões têm que suspender a atividade desportiva. Naturalmente 
que para situações mais graves a autarquia trabalha em parceria com outras entidades para 
alojar as pessoas em lugares específicos de forma temporária, foi o que aconteceu por 
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exemplo com os trinta e nove timorenses que estavam na freguesia de Cabeça Gorda, 
inclusivamente, conseguindo-se até encontrar solução de emprego para doze deles que hoje 
estão na Almina, em Aljustrel, por via do GIP Imigrante que funciona sobre a tutela da Câmara 
Municipal de Beja e mais recentemente com o transporte de dez pessoas que estavam em 
Baleizão para Fornos de Algodres. É de facto um problema grave, não há casas para alojar as 
pessoas de uma forma mais digna e como mereceriam e se gostaria mas também é um 
problema que não pode ser olhado só para Beja, isto é, Beja tem de assumir 
responsabilidades, assim como todos os outros municípios à volta, de forma articulada, e com 
ajuda do Estado e mais, os patrões também têm de assumir as suas responsabilidades senhor 
vereador, não podem dizer contratei uma empresa de trabalho para o meu território e depois 
limpam as mãos criando situações dramáticas que sobram sempre para os mesmos, 
nomeadamente, para as juntas de freguesia e para a câmara municipal. Acrescentou que por 
terem aprendido com os erros tratam destes assuntos com pinças, com cuidado e em parceria, 
tentam nos casos mais graves não falhar mas de facto as situações são tantas que é impossível 
acompanhar e resolvê-las todas, portanto, a preocupação social do senhor vereador Nuno 
Palma Ferro, acredite-se, não é superior à deles.--------------------------------------------------------------
Relativamente ao evento “Patrimónios do Sul” referiu não ir voltar ao tema, foi um 
compromisso do caderno eleitoral de 2017 que foi sufragado e onde constava a mudança de 
nome da feira, portanto, para o executivo em permanência é um não assunto e no momento 
em que alguém ganhe a Câmara e queira mudar novamente o nome para eles tudo bem. A 
visão que têm sobre este evento é quase como um puzzle que todo junto completa o certame, 
há peças que se ganham, há peças que estão ausentes num ano e que no seguinte podem 
regressar e eventualmente peças que se perdem o que não é o caso da “Beja Brava”. Um 
exemplo de componentes que se acrescentaram são o “Sul à Mesa” e o “Beja Educa” que hoje 
é uma das peças decisivas e que mais sucesso tem na feira.------------------------------------------------
A “CaniBeja” decorre este ano a 07 e 08 de outubro devido às provas específicas que estão 
inscritas no calendário da Federação Portuguesa de Canicultura, ou seja, uma semana depois 
da “Patrimónios do Sul” ficando uma parte significativa montada para o efeito, aliás, como o 
senhor vereador Nuno Palma Ferro se recordará, foi aqui aprovado com o seu voto favorável, 
um apoio no valor de 2.500,00 € ao Clube Cinófilo do Alentejo.-------------------------------------------
Quanto ao que por ai tem visto escrito, que a Câmara Municipal deixou cair a Beja Brava, disse 
que isso não corresponde minimamente à verdade. Esclareceu que a Câmara Municipal para 
não promover um concurso público internacional a que a feira este ano obrigaria, separou a 
“Beja Brava” dos restantes seis lotes que foram lançados para a construção da mesma. A “Beja 
Brava” teve uma proposta de abertura por consulta prévia de 33.600,00 €, no dia 28 de agosto. 
Foram convidadas três entidades para organizarem a “Beja Brava”, a saber, Ficheiro Livre 
Unipessoal, Ldª, a Amazing Options – Eventos & Logística e a Tertúlia Permanente Unipessoal, 
Ldª, que tinham três dias para apresentar propostas até 26 de agosto. Fizeram-se duas 
prorrogações de prazo até ao dia 06 de setembro para que surgissem propostas porque até 26 
de agosto não tinha sido apresentada nenhuma. Quando no dia 06 de setembro se abriram as 
propostas verificou-se que a única que estava nesta consulta prévia não tinha o Anexo I e sem 
este, que é um dos dois anexos que têm de ser entregues e carregados na plataforma Saphety, 
não pode haver adjudicação. Face a estes constrangimentos e para se poder realizar ainda 
assim a “Beja Brava” a Câmara Municipal separou a parte equestre da parte tauromáquica e 
divido-as em duas propostas de ajuste direto. Assim, a “Beja Brava” baixou o valor para 
19.950,00 € e a parte equestre ficou com o valor de 12.000,00 € e já foi adjudicada a Joaquim 
Veríssimo Unipessoal, Ldª. O que aconteceu com a “Beja Brava” foi que a parte cultural das 
atividades taurinas estava toda pronta, contudo, em termos de expositores, e contatados 
todos aqueles que estiveram presentes na feira de 2019, estavam apenas três inscritos, 
nomeadamente, o Grupo de Forcados Amadores de Beja que cumprimentou e saudou, o 
Grupo de Forcados de São Mansos e a Ganadaria Varela Crujo. Por ser um fim-de-semana de 
intensa atividade tauromáquica um pouco por todo o país, como lhe justificaram, a maior 
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parte dos expositores não estivava disponível e perante estas circunstâncias a decisão do 
Município de Beja foi não realizar este ano a “Beja Brava”, disse.---------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino, embora o senhor Presidente já tenha dado as 
explicações, não quis deixar de acrescentar os seguintes aspetos:----------------------------------------
Relativamente ao telheiro da escola referiu não saber porque é que a União de Freguesias de 
Beja de Santiago Maior e São João Baptista se queixa de falta de comunicação porque todas as 
questões colocadas foram respondidas, aliás, tem em sua posse os emails que o comprovam e 
que pode fornecer se assim os senhores vereadores o entenderem. Depois, não sabe também 
se a solução que a União de Freguesias tinha seria mais rentável em relação à que o Município 
de Beja optou, até porque num dos emails enviado pelo senhor Presidente da União de 
Freguesias, é referido que e citou: “propõe-se uma solução de velas suportada integralmente 
pela Junta de Freguesia, uma solução dispendiosa”, fim de citação. Adiantou que a estrutura 
pela qual o Município optou custou 29.103,00 € + IVA e com certeza que é uma melhor solução 
do que aquela que encontraram quando chegaram à Câmara Municipal há cinco anos atrás 
que era uma rede verde esburacada onde os miúdos apanhavam sol diretamente na cabeça. 
Além disso, sendo a gestão dos espaços escolares em termos de edificado da Câmara 
Municipal, esta obra deveria ser assumida pela mesma. Foi também transmitido que a solução 
de velas proposta pela União de Freguesias, muito idêntica à existente nas Portas de Mértola, 
não seria muito segura para as crianças, para além de que o procedimento para aquisição da 
que foi instalada já estava a decorrer.----------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos migrantes, referiu que não se iria alongar muito sobre esta matéria tendo 
em conta que a mesma tem sido abordada inúmeras vezes nestas reuniões, mas como já foi 
explicado, a Câmara Municipal não tem alojamentos coletivos de trabalho, tem habitação 
social sendo do conhecimento público a situação da mesma, portanto, passará sempre, como 
o senhor Presidente disse, por envolver os grandes exploradores agrícolas para se saber quem 
são as pessoas que lá têm a trabalhar. Relativamente a saber-se o número exato de pessoas é 
um cálculo muito difícil de fazer porque esta população é muito volátil como também já foi 
explicado. Sendo uma matéria tem que ser trabalhada em conjunto sugeriu aos senhores 
vereadores que pudessem dar contributos porque realmente a Câmara Municipal não tem 
emergência social e colabora em tudo aquilo que pode. Como referiu também em reuniões 
anteriores já foi transmitido à Alta Comissária que é urgente a mudança da lei que é muito 
insipida nesta matéria sendo que a autarquia está disponível para colaborar, tanto nos 
transportes, como na fiscalização através da Divisão de Administração Urbanística, 
alimentação, vestuário, bens de primeira necessidade, encaminhamento para consultas, em 
articulação com a Cáritas e com a Associação ESTAR, facto que foi também transmitido ao 
Diretor da Segurança Social. Relativamente à equipa criada no Conselho Local de Ação Social 
serão feitos todos os esforço para a colocar em marcha, se bem que, informalmente, e 
enquanto Município o apoio já está a ser prestado e não irão “assobiar para o lado”, pelo 
contrário, irão colaborar naquilo que estiver ao seu alcance.----------------------------------------------
Relativamente à falta de funcionários na Escola, questão colocada pela senhora vereadora 
Fátima Estanque, referiu que a resposta foi dada pelo Coordenador de Educação no Conselho 
Geral em que a senhora vereadora esteve presente e portanto pensa que terá ficado 
esclarecida, contudo, pode reforçar o que foi dito. O que acontece é que quando há baixas 
médicas os funcionários andam a “tapar buracos” e, sendo a gestão de pessoal das escolas 
competência dos seus diretores e não da Câmara Municipal, falou-se com a direção para 
transmitir que estas pessoas não fariam nem mais uma hora extraordinária. Mais, a Câmara 
Municipal nunca teve tantos funcionários nas escolas como presentemente e os rácios estão 
cumpridos, contudo, estes não podem ser vistos como um dado objetivo porque o que 
realmente importa é que as crianças estejam em segurança e que os funcionários 
desempenhem as suas funções para acautelarem outras situações, aliás, a sua maior 
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preocupação neste momento tem a ver com os alunos com necessidades educativas especiais 
que carecem de mais apoio por parte dos funcionários e ai a abertura é total, disse.--------------- 
 
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 9 às Grandes Opções do Plano e Plano 
Plurianual de Investimentos – 2022;---------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 9823, de 19 de setembro de 2022, da Divisão Administrativa e Financeira, propondo 
a seguinte alteração orçamental, que constitui documento anexo número um que faz parte 
integrante da presente ata, a fim de responder ao solicitado pelo Tribunal de Contas no ofício 
nº 32167/2022, de 07/09/2022.------------------------------------------------------------------------------------
A alteração contempla a redução das seguintes rubricas:---------------------------------------------------
Despesas de capital PPI (13.730,00 €) ano 2022:---------------------------------------------------------------
0102/07011512 – Fórum Romano de Beja – (Ajustar o valor da rubrica do ano 2022 ao contrato da 

empreitada “Valorização do Espaço do Fórum Romano” e ao contrato da fiscalização);----------------------
Despesas de capital PPI (1.009.700,93 €) ano 2023:------------------------------------------------------------
0102/07011512 – Fórum Romano de Beja – (Ajustar o valor da rubrica do ano 2023 ao contrato da 

empreitada “Valorização do Espaço do Fórum Romano” e ao contrato da fiscalização);----------------------
Os aumentos das despesas incidem sobre as seguintes rubricas:-----------------------------------------
Despesas de capital PPI (13.730,00 €) ano 2022:---------------------------------------------------------------
0102/070106020 – Aquisição e Reparação de viaturas Municipais.---------------------------------------
Despesas de capital PPI (1.009.700,93 €) ano 2023:------------------------------------------------------------
0102/070106020 – Aquisição e Reparação de viaturas Municipais (Valor previsional que vai ser 

ajustado na elaboração do orçamento 2023).-----------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária, aprovar a presente alteração.(Deliberação nº 619)------------------------------------------------- 
 

2.2. – Proposta de nomeação do Revisor Oficial de Contas para o ano 
2022;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
No âmbito da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro e correspondentes alterações, o auditor 
externo é nomeado pelo órgão deliberativo.-------------------------------------------------------------------
No seu artigo 77º refere-se o seguinte:--------------------------------------------------------------------------
Certificação legal de contas:----------------------------------------------------------------------------------------
1 – O auditor externo, responsável pela certificação legal de contas, é nomeado por 
deliberação do órgão deliberativo, sob proposta do órgão executivo, de entre revisores 
oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.-----------------------------------------
2 – Compete ao auditor externo que procede anualmente à revisão legal das contas: 
a) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhes servem de 
suporte;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Participar aos órgãos municipais competentes as irregularidades, bem como os factos que 
considere reveladores de graves dificuldades na prossecução do plano plurianual de 
investimentos do município;----------------------------------------------------------------------------------------
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c) Proceder à verificação dos valores patrimoniais do município, ou por ele recebidos em 
garantia, depósito ou outro título;---------------------------------------------------------------------------------
d) Remeter semestralmente aos órgãos executivo e deliberativo da entidade informação sobre 
a respetiva situação económica e financeira;-------------------------------------------------------------------
e) Emitir parecer sobre os documentos de prestação de contas do exercício, nomeadamente 
sobre a execução orçamental, o balanço e a demonstração de resultados individuais e 
consolidados e anexos às demonstrações financeiras exigidas por lei ou determinados pela 
assembleia municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------
3 – No caso dos municípios, a certificação legal de contas individuais inclui os serviços 
municipalizados, sem prejuízo de deliberação da assembleia municipal, sob proposta da 
câmara municipal, no sentido da realização da certificação legal de contas destas entidades 
poder ser efetuada em termos autónomos, o que também ocorre quanto aos serviços 
intermunicipalizados previstos no nº 5 do artigo 8º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto.-----------
4 – Compete, ainda, ao auditor externo pronunciar-se sobre quaisquer outras situações 
determinadas por lei, designadamente sobre os planos de recuperação financeira, antes da sua 
aprovação nos termos da lei.----------------------------------------------------------------------------------------
Neste sentido, face ao procedimento em vigor, propõe-se a nomeação da Sociedade Oliveira 
Reis & Associados, SROC, Ldª, como revisor oficial de contas do Município de Beja para a 
prestação de contas de 2022 (semestral, anual e consolidado).-----------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 620)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.3. – Proposta  de adesão à Central Nacional de Compras Municipais;------ 

 
Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
As aquisições de bens e serviços por parte dos Organismos Públicos da Administração Local e a 
formação dos respetivos contratos estão sujeitos ao regime da Contratação Pública nos termos 
previstos no nº 2 do artigo 1º e alínea c) do nº 1 do artigo 2º do Código dos Contratos 
Públicos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Como tal, para a formação de contratos de aquisição de bens e serviços cujo objeto abranja 
prestações que estão ou sejam suscetíveis de estar submetidos à concorrência, os Organismos 
Públicos da Administração Local têm de adotar um tipo de procedimento pré-contratual em 
função do valor do contrato ou de critérios materiais e seguir a tramitação prevista na parte II 
do Código dos Contratos Públicos.---------------------------------------------------------------------------------
Existem certos tipos de bens e serviços que os Organismos Públicos da Administração Local 
adquirem recorrentemente, como sejam, energia, gasóleo, viaturas, seguros, produtos de 
higiene e limpeza, economato, etc.-------------------------------------------------------------------------------
Assim sendo, para a aquisição deste tipo de bens e serviços os Organismos Públicos da 
Administração Local estão obrigados a repetir procedimentos pré-contratuais para celebrar 
contratos com a mesma natureza e caraterísticas.------------------------------------------------------------
Aos procedimentos pré-contratuais estão associados custos com a sua tramitação, 
nomeadamente, com a elaboração das peças do procedimento, constituição de júri, análise de 
propostas e avaliação das mesmas, escolha dos fornecedores, manutenção das plataformas 
eletrónicas, etc.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atendendo à conjuntura económica atual e às medidas governamentais para a redução do 
défice e despesa pública, também no âmbito da administração local do Estado, torna-se 
fundamental reduzir a despesa.------------------------------------------------------------------------------------
Nesse sentido, afigura-se indispensável reduzir a despesa inerente à aquisição dos bens e 
serviços mais consumidos pelos Organismos Públicos da Administração Local.-----------------------
Tratando-se de uma necessidade a nível nacional e com vista à redução dos custos contratuais, 
à incrementação do poder negocial dos consumidores institucionais locais, bem como à 
criação de economias de escala afigura-se viável, para o efeito, permitir a possibilidade de 
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centralização da aquisição de bens e serviços através de uma única entidade adjudicante.-------
O artigo 260º do Código dos Contratos Públicos prevê que as entidades adjudicantes, 
designadamente, as autarquias locais e outras entidades públicas locais, possam constituir 
centrais de compras destinadas a centralizar a contratação de empreitadas públicas, de 
locação ou aquisição de bens móveis e aquisição de serviços.---------------------------------------------
A constituição, a estrutura orgânica e o funcionamento das centrais de compras regem-se pelo 
Decreto-Lei nº 200/2008, de 9 de outubro.---------------------------------------------------------------------
As centrais de compras, tendo elas próprias natureza de entidade adjudicante, são entidades 
que adquirem fornecimentos e/ou serviços destinados a outras entidades adjudicantes ou 
procedem à adjudicação de contratos públicos ou celebração de acordos-quadro de obras, 
fornecimentos ou de serviços.--------------------------------------------------------------------------------------
De facto, nos termos previstos no artigo 261º do Código dos Contratos Públicos, as centrais de 
compras destinam-se a:----------------------------------------------------------------------------------------------
a) Adjudicar propostas de execução de empreitadas públicas, de fornecimento de bens móveis 
e de prestação de serviços, a pedido e em representação das entidades adjudicantes;-------------
b) Locar ou adquirir bens móveis ou adquirir serviços destinados a entidades adjudicantes, 
nomeadamente por forma a promover o agrupamento de encomendas;------------------------------
c) Celebrar acordos-quadro, designados contratos públicos de aprovisionamento, que tenham 
por objeto a posterior celebração de contratos de obras públicas ou de locação ou aquisição 
de bens móveis ou de aquisição de serviços.-------------------------------------------------------------------
As centrais de compras podem, assim, celebrar acordos-quadro, designados contratos públicos 
de aprovisionamento, que tenham por objeto a posterior celebração de contratos de 
empreitada de obras públicas ou de locação ou aquisição de bens móveis ou de aquisição de 
serviços.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A figura do acordo-quadro, prevista no artigo 251º do Código dos Contratos Públicos permite 
disciplinar relações contratuais futuras a estabelecer ao longo de um determinado período de 
tempo mediante a fixação antecipada dos respetivos termos.---------------------------------------------
Os acordos-quadro celebrados por Centrais de Compras terão a duração máxima de quatro 
anos, tal como o previsto no artigo 266º do Código dos Contratos Públicos.---------------------------
O acordo-quadro é um instrumento de contratação pública introduzido no ordenamento 
jurídico nacional pela via comunitária, consistindo num acordo entre uma ou mais entidades 
adjudicantes e entre um ou mais operadores económicos que tem por objeto fixar os termos 
dos contratos a celebrar durante um determinado período, nomeadamente, em matéria de 
preços e, se necessário, de quantidades previstas.------------------------------------------------------------
A Central de Compras permite, assim, concentrar numa única entidade adjudicante a 
celebração de contratos que, de outro modo, se processaria de modo disperso e fracionado 
pelas diversas entidades interessadas.---------------------------------------------------------------------------
Mais, através da Central de Compras, os Municípios ou outras entidades públicas locais que a 
integram podem obter diversos benefícios, como sejam, economia de procedimentos, preços, 
prazos de obtenção dos bens e serviços, ou seja, “poupança financeira, transparência, 
eficiência e agilização dos procedimentos”.---------------------------------------------------------------------
A utilização dos acordos-quadro pelas centrais de compras para compras em quantidade, 
implicando um forte apelo à concorrência, produzirá inevitáveis economias de escala, 
contribuindo, assim, para a racionalização das compras públicas com poupanças consideráveis 
dos dinheiros públicos.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos previstos na alínea b) do nº 1 do artigo 252º do Código dos Contratos Públicos, os 
acordos-quadro abertos pré-qualificam vários fornecedores para realizarem vendas de bens e 
serviços aos Organismos Públicos da Administração Local que integram a Central de Compras e 
estabelecem, através de um contrato público de aprovisionamento, as condições e requisitos 
que estes são obrigados a cumprir, em termos de preços, prazos, níveis de serviço e qualidade 
do serviço, entre outros aspetos.----------------------------------------------------------------------------------
Posteriormente, os fornecedores ficam qualificados para fornecer os Organismos Públicos da 
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Administração Local aderentes ou outras entidades de acordo com as regras definidas no 
respetivo acordo-quadro.--------------------------------------------------------------------------------------------
A formação dos acordos-quadro está submetida, quer quanto à escolha do procedimento, 
quer quanto à tramitação deste, ao regime geral da formação dos contratos públicos, nos 
termos do disposto no nº 1 do artigo 253º do Código dos Contratos Públicos.------------------------
Mas, de acordo com o previsto no artigo 259º do referido Código, para a formação de 
contratos a celebrar ao abrigo dos acordos quadro-abertos, os Organismos Públicos da 
Administração Local apenas terão que dirigir aos fornecedores cocontratantes do acordo-
quadro um convite à apresentação de propostas, as quais terão que estar circunscritas aos 
termos do acordo-quadro, designadamente, aos termos do acordo quadro a concretizar, a 
desenvolver ou a complementar em virtude das particularidades da necessidade cuja 
satisfação se visa com a celebração do contrato ou, aos aspetos da execução do contrato a 
celebrar submetidos à concorrência pelo caderno de encargos do acordo-quadro para efeitos 
do procedimento de formação do contrato a celebrar ao seu abrigo.------------------------------------
Os Municípios e outras entidades públicas locais aderentes à Central de Compras poderão, 
assim, celebrar contratos subsequentes com os fornecedores cocontratantes dos acordos-
quadro, nomeadamente, através de ajuste direto, com celeridade e sem necessidade de 
elaboração de caderno de encargos e demais procedimentos pré-contratuais associados, 
nomeadamente, ao concurso público nos termos legais.----------------------------------------------------
Caberá à Central de Compras, através da sua entidade gestora, proceder à abertura de 
procedimentos concursais, elaboração de peças, análise e avaliação de propostas, escolha de 
fornecedores e adjudicação para a celebração dos acordos-quadro restando aos Organismos 
Públicos da Administração Local beneficiar dos termos e condições definidos nos acordos-
quadro mediante simples convite e subsequente adjudicação nos termos legais.--------------------
Acresce que, nos termos previstos no nº 2 do artigo 255º do Código dos Contratos Públicos, as 
entidades adjudicantes aderentes à Central de Compras não são obrigadas a celebrar 
contratos ao seu abrigo, podendo beneficiar livremente da centralização de compras.-------------
Pelo contrário, os cocontratantes dos acordos-quadro obrigam-se a celebrar contratos nas 
condições naquele previstas à medida que as entidades adjudicantes parte no acordo o 
requeiram.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
As entidades que aderem a uma Central de Compras, ela própria com natureza de entidade 
adjudicante, poderão, designadamente:-------------------------------------------------------------------------
a) Reduzir custos contratuais, uma vez que estão dispensados de repetir procedimentos pré-
contratuais e, consequentemente;--------------------------------------------------------------------------------
b) Poupar tempo e recursos na elaboração das peças do procedimento e na tramitação 
prevista na Parte II do Código dos Contratos Públicos e, por conseguinte;-----------------------------
c) Obter os bens e serviços em tempo útil, adequado às suas necessidades;---------------------------
d) Aceder a preços e condições mais competitivas, uma vez que os cocontratantes dos 
acordos-quadro fornecerão as várias entidades adjudicantes aderentes, estando em causa um 
elevado volume de vendas;------------------------------------------------------------------------------------------
e) Aceder mais rapidamente a inovações lançadas pelas marcas;-----------------------------------------
Constituição da Central de Compras enquanto entidade agregadora e representante dos 
Organismos Públicos da Administração Local e Entidade Gestora:--------------------------------------
As Centrais de Compras enquanto sistemas de negociação e aquisição centralizados em 
benefício de entidades adjudicantes, podem ser geridas por quaisquer entidades, públicas ou 
privadas, tal como o previsto no artigo 2º do Decreto-Lei nº 200/2008, de 9 de outubro que 
estabelece o regime jurídico aplicável à constituição, estrutura orgânica e funcionamento das 
centrais de compras.--------------------------------------------------------------------------------------------------
A Municípia Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, E.M., S.A., é uma empresa 
municipal, participada por diversos Municípios, que desenvolve a sua atividade com vista à 
promoção do desenvolvimento local e regional, nomeadamente, à prestação de serviços 
energéticos, consultoria, auditoria, inspeção, certificação, racionalização energética e gestão 



 

Página 12 de 31 
 

de eficiência energética, produção de cartografia e ortofotomapas, conceção e gestão de 
sistemas de informação geográfica, desenvolvimento e gestão de projetos de internet e 
intranet.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos dos seus estatutos a Municípia tem igualmente por objeto a “organização, gestão 
e prestação de serviços relacionados com sistemas de compras públicas e compras em 
grupo”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao seu objeto social e enquanto entidade adjudicante, a Municípia constituiu e integra a 
Central de Compras em conjunto com os Municípios, com vista à racionalização da contratação 
pública de âmbito local, à redução dos custos contratuais e incrementação do poder dos 
consumidores institucionais locais.--------------------------------------------------------------------------------
A Municípia propõe, assim, a adesão da Câmara Municipal de Beja à Central de Compras.--------
A Municípia mais se propõe a gerir, promover e a assumir a função da Central de Compras, nos 
termos previstos no nº 2 do artigo 2º do Decreto-Lei nº 200/2008, de 9 de outubro.---------------
A atividade a desenvolver pela Central de Compras assentará na uniformização de preços e 
disponibilização de catálogos de compras eletrónicos únicos, na generalidade das categorias 
contratadas, para todos os Organismos Públicos da Administração Local integrantes, pelo que 
se torna imprescindível a capacitação da Central de Compras como representante dos 
Organismos Públicos da Administração Local em sede de recurso aos acordos-quadro 
celebrados.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Municípia enquanto entidade gestora da Central de Compras e a própria Central de Compras 
apenas poderão representar os Organismos Públicos da Administração Local com a prévia 
deliberação dos respetivos órgãos executivos, mais carecendo de competente mandato 
administrativo dos Organismos Públicos da Administração Local para constituir a Central de 
Compras como entidade agregadora devidamente habilitada para fazer os convites em todos 
os procedimentos que levem à celebração dos acordos-quadro, por si assinados.-------------------
A Municípia pretende, assim, em conjunto com a Câmara Municipal de Beja habilitar a Central 
de Compras como entidade capaz de iniciar todos os procedimentos concursais necessários à 
celebração dos acordos-quadro, bem como para fazer convites às entidades fornecedoras em 
todos os procedimentos que levem à celebração dos acordos-quadro por si assinados.------------
Sítio na Internet: Portal informativo:----------------------------------------------------------------------------
Afigura-se de extrema importância instituir, de igual modo, um portal informativo com vista a 
realizar consultas, promovendo-se, desta forma, uma maior concorrência, transparência e 
potenciando melhores condições comerciais para as entidades integrantes da Central de 
Compras.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Portal informativo www.centralconnect.pt tem por objetivo permitir às Entidades 
Integrantes consultar os fornecedores cocontratantes, as condições de venda dos mais 
variados bens e serviços, de acordo com um conjunto de critérios previamente definidos, 
assentes em princípios de concorrência, transparência e eficiência, e que permite aos 
Municípios e outras entidades locais interessadas uma consulta instantânea ao mercado e aos 
fornecedores.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A consulta e a utilização do Portal informativo, como vimos supra, é facultativa sendo a 
aquisição de bens e serviços com recurso à Central de Compras livre.-----------------------------------
A consulta prévia das condições oferecidas pelos fornecedores cocontratantes é, neste 
momento, o mecanismo mais adequado à prossecução da redução da despesa pública, 
valorizando-se a poupança, promovendo-se a concorrência, transparência e a 
responsabilização pela gestão dos dinheiros públicos.------------------------------------------------------
Através da Central de Compras os Municípios ou outras entidades locais que a integrem 
alargam as suas vantagens, nomeadamente, através de uma economia de custos e 
desburocratização nos procedimentos administrativos resultantes da atividade da Central 
como é demonstrado no Estudo de Viabilidade anexo II.----------------------------------------------------
Nestes termos propõe-se que a Câmara Municipal de Beja delibere sobre as seguintes 
matérias:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.centralconnect.pt/
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1. Integrar, sem carater vinculativo de aquisição, sem qualquer custo de adesão ou 
manutenção, em conjunto com outros Organismos Públicos da Administração Local e com a 
empresa municipal Municípia – Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, E.M., S.A, a 
Central de Compras denominada Central Nacional de Compras Municipais, e habilitando a 
mesma a iniciar procedimentos concursais e celebrar acordos-quadro com vista a disciplinar 
relações contratuais futuras pelas entidades aderentes, bem como a fazer convites ao abrigo 
dos acordos-quadro por si assinados;-----------------------------------------------------------------------------
2. Autorizar a Municípia a gerir, com carácter exclusivo, a Central de Compras CNCM, atento o 
estudo de viabilidade anexo II;-------------------------------------------------------------------------------------
3. Aprovar o Regulamento Orgânico e de Funcionamento da Central de Compras CNCM anexo 
I;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Aprovar o Portal informativo criado pela Municípia em www.centralconnect.pt.-----------------
A documentação relativa a este processo constitui anexo número dois e faz parte integrante 
da presente ata.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 621)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.4. – Proposta de aprovação de minuta de protocolo;--------------------------------- 

 
Considerando que, a Câmara Municipal de Beja promove o desenvolvimento da zona onde se 
situa o Jardim Público de Beja – Jardim Gago Coutinho e Sacadura Cabral e a APECEF – 
Associação para a Educação, Cultura e Formação pretende, com a abertura do Colégio de S. 
José – Beja no próximo ano letivo, contribuir também para o enriquecimento cultural e social 
da zona (adiante designadas por Partes), e considerando ainda que juntos conseguem fazer mais 
e melhor, propõe-se a aprovação da presente minuta de protocolo a celebrar entre a Câmara 
Municipal de Beja e a APECEF – Associação para a Educação, Cultura e Formação:-----------------
1. Durante o ano letivo de 2022/2023, entre os meses de setembro de 2022 a junho de 2023, 
para apoio à disciplina de Educação Física, os alunos do Colégio de S. José de Beja 
(acompanhados pelos seus professores e auxiliares) utilizarão as instalações do Campo 
Polidesportivo do Jardim Público de Beja (de ora em diante, o “Campo”) pelas horas necessárias à 
lecionação daquela disciplina, num máximo total de 8 horas semanais.---------------------------------
2. A utilização do Campo Polidesportivo será feita nos dias úteis (entre as 9h00 e as 16h30) 
durante o período letivo. O Campo será utilizado por quatro turmas – alunos, professores e 
auxiliares – num total de cerca de 60 pessoas.-----------------------------------------------------------------
3. O presente Protocolo terá início a 01 de setembro de 2022.--------------------------------------------
4. Em datas relevantes do calendário escolar da Segunda Outorgante, como por exemplo, o 
Sports Day, o dia do Colégio e outros, este horário e número de pessoas poderá sofrer 
alterações, das quais a Segunda Outorgante dará conhecimento, por escrito, ao Primeiro 
Outorgante, com a antecedência mínima de 10 dias.---------------------------------------------------------
5. Sempre que se realizem atividades de caráter municipal, as mesmas terão prioridade sobre 
as atividades abrangidas pelo presente protocolo.------------------------------------------------------------
6. O presente Protocolo tem a duração de um ano letivo, e é renovado automaticamente, se as 
partes nada disserem em contrário.-------------------------------------------------------------------------------
6.1. Qualquer das partes poderá denunciar o presente Protocolo, a todo o tempo, mediante 
comunicação por escrito à outra parte, através de carta registada com aviso de receção, com a 
antecedência mínima de 30 dias em relação à data pretendida para a produção dos respetivos 
efeitos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. As alterações ao presente protocolo deverão ser realizadas por escrito em adenda 
outorgada pelas partes.----------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 622)--------- 
 

http://www.centralconnect.pt.-----------------a/
http://www.centralconnect.pt.-----------------a/
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2.5. – Proposta de adjudicação e aprovação da respetiva minuta de 
contrato;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 8958, de 18 de agosto de 2022, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo, face ao relatório final de análise de propostas/projeto de decisão do 
presente ajuste direto a adjudicação da empreitada de “Zona de Acolhimento Empresarial 
Norte – Fase II”, à empresa Calaveiras Unipessoal, Ldª, pelo valor de 699.433,65 € (s/IVA 

incluído).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ao abrigo do nº 1, do artigo 98º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com a sua redação atual, a minuta do contrato 
deverá ser aprovada em simultâneo com a decisão de adjudicação.-------------------------------------
Para efeitos do disposto no artigo 290º-A do CCP, propõe-se que o gestor do contrato a 
identificar no seu texto possa ser o Engº João Margalha.----------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 623)--------- 
 
Presente a minuta de contrato avulso de empreitada de “Zona de Acolhimento Empresarial 
Norte – Fase II”, que constitui documento anexo número três e faz parte integrante da 
presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta.(Deliberação nº 624)------------ 
 

2.6. – Revogação da decisão de contratar e proposta de abertura de 
novo procedimento por concurso público;------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 9693, de 14 de setembro de 2022, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que desenvolvido o procedimento de contratação pública para a 
empreitada de “Reabilitação do edifício sito na Praça da República, nos 27 e 28 e Rua Dr. 
Afonso Costa, nos 2, 4, 6, 8, 10 e 12 – Beja”, autorizado por deliberação de Câmara de 05 de 
agosto de 2020, verificou-se que nenhum concorrente apresentou proposta, pelo que deverá o 
procedimento ser considerado deserto e assim, não havendo adjudicação, ao abrigo do artigo 
80º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de 
janeiro, com a sua redação atual, deverá ser considerada revogada a decisão de contratar.------
Deste modo e de acordo com a alínea b) do artigo 19º do CCP, propõe-se a abertura de novo 
procedimento por concurso público com base no mesmo projeto de execução, apresentando-
se novo programa de concurso e caderno de encargos, que constituem documento anexo 
número quatro e fazem parte integrante da presente ata, tendo-se considerado um novo 
preço base de 1.100.000,00 € (+IVA), valor que foi determinado após atualização do orçamento 
inicial efetuada pela equipa projetista, uma vez que já decorreram mais de dois anos sobre a 
base anterior que já se revelou insuficiente. 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 desta dimensão.-------------------------------------------------------------------------------------------------
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, de acordo com indicação dos projetistas, é o 
que se transcreve: “…a presente empreitada é incindível fisicamente pelos elementos que a 
compõem, não sendo possível técnica e razoavelmente decompor estruturas e infraestruturas 
deste único complexo, não existindo forma nem meio de o fazer sem que esse facto acarrete 
uma maior dificuldade e/ou mesmo impossibilidade de execução à entidade adjudicante e um 
inerente sobrecusto ao erário público. Pelo que se considera a presente empreitada como una 
e indivisível.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atendendo aos prazos previstos para a tramitação dos procedimentos pré-contratuais para 
este concurso público e ao prazo de execução da obra, prevê-se que a execução física e 
financeira desta empreitada ocorra em 2023 e 2024. Como, ao abrigo da alínea c) do nº 1 do 
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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, deverá submeter-se a esse órgão a aprovação da seguinte 
distribuição de encargos:---------------------------------------------------------------------------------------------
2023 ……………………………………………………………………………………………………………. 370.000,00 € + IVA  
2024 ……………………………………………………………………………………………………………. 730.000,00 € + 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 da obra.----------------------------------------------------------------------------------------------
O critério de adjudicação das propostas continuará a ser o da proposta economicamente mais 
vantajosa e encontra-se referido na cláusula 12ª do programa de concurso.--------------------------
O prazo de execução da empreitada foi fixado em 540 dias.-----------------------------------------------
Ao abrigo do artigo 67º do CCP, propõe-se a nomeação dos seguintes técnicos para membros 
do júri do procedimento:---------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Ana Teresa Pós de Mina Coelho (Arqtª);----------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Alexandre Nuno de Freitas Rebelo de Araújo (Engº)e Luís José de Brito 
Camacho Barriga (Engº);----------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: João Duarte Lopes Batista Margalha (Engº) e António Manuel Coelho Fialho 
(Engº);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propõe-se igualmente que sejam delegadas no júri todas as competências inerentes aos 
procedimentos pré-contratuais a realizar no âmbito do CCP, sem prejuízo do referido no nº 2 
do seu artigo 69º.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos da tramitação do procedimento na plataforma eletrónica SaphetyGov, propõe-se 
a designação como gestores deste procedimento os colaboradores Luís Barriga, Cláudio 
Tavares 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 625)--------------------------------------------------- 
 

2.7. – Proposta de abertura de procedimento por concurso público;---------- 

 
Registo nº 9724, de 15 de setembro 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 b) do artigo 19º do mesmo diploma, a aprovação do projeto de execução 
e das restantes peças do procedimento, que constituem documento anexo número cinco e 
fazem parte integrante da presente ata, com vista à abertura de concurso público para a 
realização da empreitada de “Reabilitação da E.M. 529 entre Mombeja e Santa Vitória”, a 
qual prevê a reabilitação de mais um troço da E.M. 529, desta vez entre Mombeja e Santa 
Vitória. 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 esta dimensão.------------------
O preço base estimado para esta empreitada é de 650.000,00 € (+IVA), resultando o mesmo do 
orçamento elaborado para o efeito em 2020 pelos projetistas a quem foi adjudicada a 
execução deste projeto, acrescido de cerca de 30% face ao tempo entretanto decorrido e o 
aumento brutal de custos que se tem verificado.--------------------------------------------------------------
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 reside no facto de se tratar de uma obra a 
executar de forma contínua e que importa considerar como um todo em termos técnicos e até 
de obrigações de garantia, sendo que a sua separação poderia causar graves inconvenientes à 
entidade adjudicante.-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Atendendo aos prazos previstos para a tramitação dos procedimentos pré-contratuais para 
este concurso público e ao prazo de execução da obra, prevê-se que a execução física e 
financeira desta empreitada ocorra totalmente em 2023. 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, deverá submeter-se a esse órgão a aprovação da seguinte 
distribuição de encargos:---------------------------------------------------------------------------------------------
2022 ………………………………………………………………………………………………………………………. 0,00 € + IVA  
2023 ……………………………………………………………………………………………………………. 650.000,00 € + IVA 
O critério de adjudicação das propostas é o da proposta economicamente mais vantajosa e 
encontra-se referido na cláusula 12ª do programa de concurso.------------------------------------------
O prazo de execução da empreitada será de 180 dias.-------------------------------------------------------
Ao abrigo do artigo 67º do CCP, propõe-se a nomeação dos seguintes técnicos para membros 
do júri do procedimento:---------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Luís José de Brito Camacho Barriga (Engº);-------------------------------------------------------
Vogais efetivos: António Manuel Coelho Fialho (Engº) e Cláudio Manuel Martins Tavares (Téc. 

Const. Civil);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: José Carlos Grilo Marques Bengala (Engº) e Alexandre Nuno de Freitas Rebelo 
de Araújo (Engº);-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propõe-se igualmente que sejam delegadas no júri todas as competências inerentes aos 
procedimentos pré-contratuais a realizar no âmbito do CCP, sem prejuízo do referido no nº 2 
do seu artigo 69º.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos da tramitação do procedimento na plataforma eletrónica SaphetyGov, propõe-se 
a designação como gestores deste procedimento os colaboradores Luís Barriga, Cláudio 
Tavares 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 626)--------------------------------------------------- 
 

2.8. – Propostas de atualização de repartições de encargos:------------------------ 

 
Registo nº 9660, de 13 de setembro de 2022, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que nos pressupostos que levaram à adjudicação da empreitada de 
“Construção do Edifício CEBAL” à empresa Moreira & Serrano, Ldª, pelo valor de 1.464.989,87 
€ (s/IVA incluído), houve a necessidade de prever os encargos plurianuais a suportar pela 
autarquia face ao prazo estimado para a realização do contrato, tendo sido aprovada em 
reunião de Assembleia Municipal de 28 de fevereiro de 2022 a respetiva repartição de 
encargos para 2022 e 2023.-----------------------------------------------------------------------------------------
Na repartição de encargos que foi então proposta previa-se a possibilidade de poder realizar 
cerca de sete meses de obra em 2022, facto que já não será possível de concretizar, estando o 
contrato ainda a aguardar o necessário Visto do Tribunal de Contas. Será pois de propor uma 
nova repartição de encargos, considerando o cronograma financeiro da proposta adjudicada e 
a possibilidade de realizar apenas dois meses de obra durante o corrente ano. Deste modo, 
teremos (valores sem IVA incluído):----------------------------------------------------------------------------------
2022 ……………………………………………………………………………………………………………………. 130.958,65 €  
2023 ……………………………………………………………………………………………………………………. 998.142,32 €  
2024 ……………………………………………………………………………………………………………………. 335.888,90 € 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 626)-------------------------------------------------------------------------------------- 
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Registo nº 9662, de 13 de setembro de 2022, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que nos pressupostos que levaram à abertura do procedimento por 
concurso público e posterior adjudicação da empreitada de “Valorização do Espaço do Fórum 
Romano de Beja” à empresa RDF Construções – Sociedade Imobiliária, Ldª, pelo valor de 
1.248.155,11 € (s/IVA incluído), houve a necessidade de prever os encargos plurianuais a 
suportar pela autarquia face ao prazo estimado para a realização do contrato, tendo sido 
aprovada em reunião de Assembleia Municipal de 28 de fevereiro de 2022 a respetiva 
repartição de encargos para 2022 e 2023. Na repartição de encargos que foi então proposta 
previa-se a possibilidade de poder realizar cerca de um terço do valor da obra em 2022, facto 
que já não será possível de concretizar, estando o contrato ainda a aguardar o necessário Visto 
do Tribunal de Contas. Será pois de propor uma nova repartição de encargos, considerando o 
cronograma financeira da proposta adjudicada e a possibilidade de realizar apenas dois meses 
de obra durante o corrente ano. Deste modo, teremos (valores sem IVA incluído):--------------------
2022 ……………………………………………………………………………………………………………………. 131.929,85 €  
2023 …………………………………………………………………………………………………………………. 1.116.225,26 € 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 627)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.9. – Propostas de aprovação de revisões de preços:----------------------------------- 

 
Registo nº 9267, de 30 de agosto de 2022, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando com a emissão dos índices de revisão de preços, foi possível efetuar o 
respetivo cálculo provisório da empreitada de “Substituição de cobertura em amianto da 

Escola Básica de Santiago Maior, em Beja” que resultou em 9.534,29 € + IVA (6%) e que se 
propõe para aprovação.----------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 628)--------- 
 
Registo nº 9265, de 30 de agosto de 2022, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando com a emissão dos índices de revisão de preços, foi possível efetuar o 
respetivo cálculo provisório da empreitada de “Substituição de cobertura em amianto da 

Escola Básica de Mário Beirão, em Beja” que resultou em 9.929,68 € + IVA (6%) e que se 
propõe para aprovação.----------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 629)--------- 
 

2.10. – Propostas de aprovação de contas finais:------------------------------------------- 

 
Presente a Conta Final da empreitada de “Reabilitação do logradouro do Clube Bejense”, no 
valor de 286.481,38 €, que constitui documento anexo número seis e faz parte integrante da 
presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 630)------------------------------------------------- 
 
Presente a Conta Final da empreitada de “Recuperação da muralha do Clube Bejense”, no 
valor de 142.937,50 €, que constitui documento anexo número sete e faz parte integrante da 
presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 631)--------- 
 
Presente a Conta Final da empreitada de “Zona de Acolhimento Empresarial Norte”, no valor 
de 1.835.999,47 €, que constitui documento anexo número oito e faz parte integrante da 
presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 632)--------- 
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Presente a Conta Final da empreitada de “Implementação de percursos acessíveis na Cidade 
de Beja – Centro Histórico e envolvente – 1ª fase (Percurso Beja antiga) – Fase 1A”, no valor 
de 797.715,02 €, que constitui documento anexo número nove e faz parte integrante da 
presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 633)--------- 
 

2.11. – Proposta de aprovação de Lista Provisória;---------------------------------------- 

 
Presente o Relatório do júri do concurso público para arrendamento de T1 localizado no 
edifício sito na Praça da República, nº 29, em Beja, nomeado por deliberação de câmara de 
nove de março de dois mil e vinte e dois, foi aplicado neste procedimento o disposto no 
Código da Contratação Pública. O Concurso foi publicado no Diário do Alentejo nº 2104, de 19 
de agosto de 2022, afixado em edital e ainda na página eletrónica do Município.--------------------
Foram apresentadas três propostas dentro do prazo, de acordo com a cláusula 8ª do Programa 
de Concurso: Sabrina Manuela Amaro das Dores; Clara Maria Refacho Pais e Inês Alves 
Fonseca.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Da aplicação das normas do Regulamento de arrendamento de habitação acessível a 
agregados familiares jovens do Município de Beja e do Programa de Concurso resultou o 
seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Após abertura e análise das propostas o júri verificou que não preenchiam as condições de 
acesso ao concurso, as seguintes propostas, ficando as mesmas excluídas:----------------------------
Clara Maria Refacho Pais, excede a idade máxima exigida, de acordo com a clausula 7ª ponto 1 
do Programa de Concurso e 5.2. do Regulamento.------------------------------------------------------------
Inês Alves Fonseca, a composição do agregado familiar é inferior à tipologia habitacional a 
concurso, de acordo com a clausula 7ª ponto 1 do Programa de Concurso e 7.3. do 
Regulamento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi admitida a seguinte proposta: Sabrina Manuela Amaro das Dores, que cumpria todas as 
condições.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do ponto 11 do Regulamento será realizada audiência prévia dos interessados, nos 
termos do Código do Procedimento Administrativo, no prazo de 10 dias úteis a contar da data 
da publicação da lista provisória de afetação dos espaços.-------------------------------------------------
Propõe-se a seguinte lista provisória da afetação do espaço:---------------------------------------------- 
 

Lista Provisória 

Concorrentes Proposta Fração atribuída 

Sabrina Manuela Amaro das Dores Admitida T1 – 2º andar 

Clara Maria Refacho Pais Excluída --- 

Inês Alves Fonseca Excluída --- 
 

Após decorrido o prazo de audiência prévia, caso não seja apresentada qualquer pronúncia 
propõe-se que a lista provisória se converta em definitiva.-------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 634)--------- 
 

2.12. – Proposta de isenção de renda do quiosque do Parque da Cidade;-- 

 
Este assunto foi retirado.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.13. – Proposta de aprovação do preço unitário de venda de copos 
reutilizáveis a utilizar nos eventos municipais;----------------------------------------------- 

 
Registo nº 9634, de 13 de setembro de 2022, da Divisão Administrativa e Financeira, 
informando que o Município de Beja adquiriu cerca de vinte mil copos reutilizáveis. A intenção 
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é promover a sua utilização nos eventos municipais, fornecendo estes às entidades parceiras, 
que comercializem bebidas.-----------------------------------------------------------------------------------------
As vantagens dos copos reutilizáveis são bem visíveis na redução de resíduos que, por sua vez, 
melhora a gestão e o custo de limpeza nos recintos, tornando os eventos mais amigos do 
ambiente. O custo desta aquisição é de 0,31 € a unidade, IVA 23% incluído.---------------------------
Neste sentido, em função do parecer do gabinete jurídico, de 19 de agosto de 2022: “A venda 
de um copo reutilizável pelo Município com vista à redução de resíduos durante os eventos é, 
para todos os efeitos, um preço, que deve ser aprovado pela Câmara Municipal nos termos do 
disposto na alínea e) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua atual redação, que aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL).”, propõe-se a 
aprovação do preço unitário de venda dos copos reutilizáveis nos termos propostos pela DSO 

(Álvaro Barriga), ou seja, 0.35 € (IVA Incluído).--------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 635)--------- 
 

2.14. – Proposta de constituição de fundo de maneio para a CPCJ – 
Comissão de proteção de Crianças e Jovens – 2022;-------------------------------------- 

 
Registo nº 9866, de 20 de setembro de 2022, da Divisão Administrativa e Financeira, propondo 
a constituição de fundo de maneio, para pagamento de despesas urgentes, inadiáveis e 
imprevistas, para o ano 2022:---------------------------------------------------------------------------------------
1 – No montante de 153,15 € (cento cinquenta e três euros e quinze cêntimos) mensais, a ser 
gerido por Maria Regina Palma Martins, do Gabinete de Ação Social CPCJ (Nova Presidente da 

CPCJ), pela rubrica orçamental:-------------------------------------------------------------------------------------
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 ………………………………………………………………. 153,15 €  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 636)--------- 
 

2.15. – Proposta de doação de solo;----------------------------------------------------------------- 

 
Presente a exposição apresentada pela senhora Joaquina Rosa Paupreto Lameira Barroso:-----
“Em 2010, foi deliberado doar os terrenos aos munícipes residentes no Bairro do Pelame.-------
Em meados de 2011, foram efetuadas escrituras de doação com os moradores que se 
mostraram interessados.---------------------------------------------------------------------------------------------
Em 03/05/2011 adquiri ao Município, através de escritura de doação, o terreno na Rua José 
Carlos da Silva Reis Colaço, nº 28 em Beja (Lv 86-A fls 103-104), cujo direito de superfície já tinha 
sido adquirido por mim em 29/02/96.----------------------------------------------------------------------------
Em 19/11/2016, adquiri o prédio sito na Rua José Carlos da Silva Reis Colaço, nº 43 a Ana 
Lameira Barroso Oliveira.--------------------------------------------------------------------------------------------
Após efetuar a mesma, verifiquei que apenas tinha adquirido o direito de superfície pois, 
aquando das várias escrituras efetuadas em 2011 pelo Município com os moradores do bairro, 
a então proprietária não teve interesse e não fez escritura de terreno de doação.-------------------
Face ao exposto e para poder ficar com a propriedade plena do imóvel agora adquirido, 
solicito a possibilidade de aquisição por doação do terreno afeto ao mesmo.”.-----------------------
De acordo com a informação do Gabinete de Jurídico, de 08 de setembro de 2022, após a 
análise dos documentos disponibilizados pelo Serviço de Património, confirma-se o exposto 
pela requerente na exposição enviada por e-mail a 24 de agosto de 2022, ou seja, que, por 
deliberação da Câmara Municipal de 01 de setembro de 2010, foi aprovada a doação do 
terreno do Bairro Novo do Pelame "para cada um dos possuidores ou compossuidores em que 
a Câmara Municipal reconhece o respetivo direito de usucapião que lhes assiste", conforme o 
Parecer Jurídico do Dr. Juvenal Bastos da Cunha de 18 de agosto de 2010, que tem exarada a 
referida deliberação da Câmara Municipal.---------------------------------------------------------------------
Nesta sequência foi celebrada a escritura de doação do solo à proprietária da fração A, na 
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proporção de ¾ (reunindo na mesma pessoa o direito de superfície e o direito de propriedade, nos 

termos da alínea d) do nº 1do artigo 1536º do Código Civil), no dia 20 de junho de 2012.----------------
No entanto, por motivos que se desconhecem não foi celebrada a escritura de doação do solo 
referente à fração B, o que a requerente e atual proprietária pretende que a Câmara Municipal 
regularize. Refira-se que, a atual proprietária adquiriu a fração B em 17 de novembro de 2016, 
conforme a escritura de compra e venda em anexo ao e-mail de 24 de agosto de 2022.-----------
Face ao exposto, em cumprimento do princípio da igualdade previsto no artigo 13º da 
Constituição da República Portuguesa (CRP) e do artigo 6º do Código do Procedimento 
Administrativo (CPA), considera-se que, a Câmara Municipal deve doar através da celebração 
de escritura ¼ do solo do prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja 
sob o nº 1102/19970207, da freguesia de Salvador, sito na Rua Dr. José Carlos da Silva Reis 
Colaço, números 41 e 43, em Beja, correspondente à fração B.------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 637)--------- 
 

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

 
Requerido por Carlos Alberto Alves Zorro, que pretendendo vender a Fração A do prédio sito 
na Rua do Sembrano, nº 3, em Beja, pelo valor de 22.000,00 €, 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 

638)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Carlos Alberto Alves Zorro, que pretendendo vender a Fração B do prédio sito 
na Rua do Sembrano, nº 5, em Beja, pelo valor de 28.000,00 €, 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 

639)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Palavras Colossais, S.A., que pretendendo vender a Fração A do prédio sito na 
Rua Egas Moniz, nº 22, em Beja, pelo valor de 65.000,00 €, 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 

640)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Palavras Colossais, S.A., que pretendendo vender o prédio sito no Largo da 
Amoreira, nº 5, em Beja, pelo valor de 30.000,00 €, 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 

641)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Requerido por Exubercascade, Ldª, que pretendendo vender a quota-parte 1/1 da Fração E do 
prédio sito na Rua Infante D. Henrique, nº 75, 2º dtº, em Beja, pelo valor de 252.000,00 €, 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 

642)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Carlos Manuel Bonito Bagulho, que pretendendo vender a Fração D do prédio 
sito na Rua Dr. Manuel Marques da Costa, nº 4, 1º, em Beja, pelo valor de 59.500,00 €, 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 

643)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Bruno Filipe Paixão Nunes Mina e Cláudia Sofia Vargas Gaspar, que 
pretendendo vender o prédio sito na Rua Dr. Pereira Coelho, nº 5, 1º dtº, em Beja, pelo valor 
de 160.000,00 €, 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 

644)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Jorge Humberto Honório Gaidão, que pretendendo vender o prédio sito no 
Largo 9 de Abril, nº 4, em Beja, pelo valor de 65.000,00 €, 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 

645)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Maria José Maruta Rosa dos Santos Alves, que pretendendo vender o prédio 
sito na Rua Pero Góis, nº 3, em Beja, pelo valor de 65.000,00 €, 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 

646)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Aurora de Jesus Figueiredo Moisão, que pretendendo vender o prédio sito na 
Rua 1º de Dezembro, nº 23, 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.--------------------------------------------------------------------
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A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 

647)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.17. – 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 Salvada e Quintos, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização do evento "(En)Cantos do 
Guadiana", baile e variedades, no recinto exterior do polidesportivo, em Quintos, que se 
realizou no dia 18 de junho de 2022.-----------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 648)------------ 
 
Requerido pela União de Freguesias de Salvada e Quintos, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão das licenças especial de ruído e recinto improvisado para a realização da 
"Feira da Conversa – 2022", no Campo de Jogos Terra Pão, em Salvada, dias 19, 20 e 21 de 
agosto de 2022.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 649)------------ 
 
Requerido pela Comissão de Festas de Nossa Senhora das Neves, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão das licenças especiais de ruído e recinto improvisado para a 
realização das Festas de Nossa Senhora das Neves, dias 28 e 29 de agosto de 2022.----------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 650)------------ 
 
Requerido pelo Centro de Cultura, Recreio e Desporto de Santa Vitória, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização de 
um baile, na sede do requerente, sita na Rua 25 de Abril, em Santa Vitória, dia 06 de agosto de 
2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 651)------------ 
 
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:------------ 
 

2.18. – Proposta de aprovação da Lista Definitiva do concurso por sorteio 
para arrendamento de habitação em regime de arrendamento apoiado;-- 

 
Presente o Relatório de Análise do júri das candidaturas ao concurso por sorteio para 
arrendamento de habitação em regime de arrendamento apoiado das seguintes frações 
habitacionais:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Localização Nº de fogo a 
concurso 

Piso Tipologia Área Útil 

Rua António Vilar e David Abreu, nº 5 1 3º Dtº T4 80,20m
2
 

Rua António Vilar e David Abreu, nº 18 1 1º Dtº T3 70,20m
2
 

Rua Pablo Neruda, nº 11 1 1º Dtº T4 80,20m
2
 

Rua Pablo Neruda, nº 15 1 2º Dtº T4 80,20m
2
 

Rua Salvador Allende, nº 2 1 2º Esqº T3 70,20m
2
 

 

O Concurso foi publicado no Diário do Alentejo nº 2084, de 01 de abril de 2022, afixado em 
edital, na página eletrónica do Município e esteve aberto entre os dias 04 e 26 de abril de 
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2022. Foram apresentadas 44 candidaturas no prazo estabelecido para o efeito, de acordo 
com o Aviso de Abertura do Concurso, que são as seguintes:---------------------------------------------- 
 

Nº CANDIDATURA REQUERENTE 

1 SIMONE MAIA 

2 ISABEL MARIA SEGÃO VALÉRIO BEIRÃO CAMBADO 

3 MILENE PATRICIA SILVA CAVACO FANECO 

4 MARIANA JESUS RODRIGUES BEXIGA 

5 MARTA ISABEL SILVA CAVACO 

6 CARINA FILIPA RODRIGUES CANDEIAS 

7 TERESA MENDES FERREIRA 

8 FERNANDA INACIA PALMA NOGUEIRA 

9 MARIA MANUELA PALMA REBOLO 

10 ANTÓNIO ENCARNAÇÃO PIPA 

11 MARIA JUDITE DA ENCARNAÇÃO 

12 NELSON DUARTE RICARDO 

13 SARA CRISTINA LANÇA CHORA 

14 MBIYAVANGA SILVI 

15 IVANI SOUSA NASCIMENTO 

16 ANA MARIA SANTOS MARQUES SENO 

17 JOANA RITA PEREIRA GRILO 

18 MARIA JOÃO FLORÊNCIO PATRICIO 

19 MANUEL ANTÓNIO ALVES MONTEIRO 

20 MARIA TERESA AGOSTINHO 

21 SANDRA ISABEL CATARINA SALVADOR 

22 VIVIANE LEAL SOBRINHO 

23 MARIANA RITA ROSARIO FRAGOSO 

24 CRISTINA ALEXANDRA RODRIGUES CANDEIAS 

25 FRANCISCO MIGUEL RODRIGUES CAVACO 

26 EMILIA IRACELMA CAMARATA 

27 CARAMO DJACABI 

28 JOSE MIGUEL AGOSTINHO GUERREIRO BARÃO 

29 VITÓRIA MANUELA OLIVEIRA 

30 FABIO MONTRAZ BARÃO 

31 CARINA ISABEL CURRE CAGARRINHO 

32 ETELVINO SILVA BARÃO 

33 MAPASSE MADALENA NETO PEDRO 

34 VANESSA CAMARATA FERREIRA JUNIOR 

35 ANTERO JOSE MOIZÃO GONÇALVES 

36 RITA ALEXANDRA RUIVO HORTA MARQUES LANEIRO 

37 MARIA SAMNA RINA BIFA 

38 INES ANDREA RUIVO MEDEIRO 

39 FILIPA ISABEL MARTINS RAMOS 

40 JOYCE GINELI 

41 MANUEL REIS SILVA MONTRAZ 

42 SONIA JOÃO SANTOS COELHO 

43 SILVIA CRISTINA CATARINO ALEIXO 

44 EMA PATRICIA BARTOLOMEU SANTOS 
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Foram solicitados documentos cuja entrega ficou pendente, no momento da candidatura, aos 
seguintes candidatos: Mariana Rita do Rosário Fragoso; Maria Judite da Encarnação; Sónia 
João Santos Coelho e Etelvino Silva Barão, os quais entregaram a documentação solicitada 
dentro do prazo fixado e a Manuel Reis Silva Montraz, o qual não entregou.--------------------------
Da aplicação das normas do Programa de Concurso, resultou o seguinte:------------------------------ 
 

Nº CANDIDATURA REQUERENTE ADMITIDO EXCLUIDO 

1 SIMONE MAIA 
 Artº 3º, nº 1 e Artº 7º, nº 

1 

2 
ISABEL MARIA SEGÃO VALÉRIO BEIRÃO 
CAMBADO 

 Artº 3º, nº 4 e Artº 7º, nº 
1 

3 MILENE PATRICIA SILVA CAVACO FANECO  Artº 7º, nº 1 

4 MARIANA JESUS RODRIGUES BEXIGA 
 Artº 3º, nº 4, Artº 6º, nº 

6 e Artº 7º, nº 1 

5 MARTA ISABEL SILVA CAVACO  Artº 6º, nº 6 

6 CARINA FILIPA RODRIGUES CANDEIAS 
 Artº 3º, nº 4 e Artº 7º, nº 

1 

7 TERESA MENDES FERREIRA 
 Artº 7º, nº 1 e Artº 9º, nº 

2 

8 FERNANDA INACIA PALMA NOGUEIRA 
 Artº 3º, nº 1; Artº 3º, nº 

4 e Artº 7º, nº 1 

9 MARIA MANUELA PALMA REBOLO 
 Artº 3º, nº 4 e Artº 7º, nº 

1 

10 ANTÓNIO ENCARNAÇÃO PIPA X  

11 MARIA JUDITE DA ENCARNAÇÃO X  

12 NELSON DUARTE RICARDO  Artº 3º, nº 4 

13 SARA CRISTINA LANÇA CHORA 
 Artº 3º, nº 4 e Artº 6º, nº 

7 

14 MBIYAVANGA SILVI X  

15 IVANI SOUSA NASCIMENTO X  

16 ANA MARIA SANTOS MARQUES SENO 
 Artº 6º, nº 6 e Artº 6º, nº 

7 

17 JOANA RITA PEREIRA GRILO 
 Artº 3º, nº 4 e Artº 7º, nº 

1 

18 MARIA JOÃO FLORÊNCIO PATRICIO  Artº 3º, nº 4 

19 MANUEL ANTÓNIO ALVES MONTEIRO 
 Artº 6º, nº 6 e Artº 7º, nº 

1 

20 MARIA TERESA AGOSTINHO 
 Artº 7º, nº 1 e Artº 9º, nº 

2 

21 SANDRA ISABEL CATARINA SALVADOR X  

22 VIVIANE LEAL SOBRINHO  Artº 3º, nº 4 

23 MARIANA RITA ROSARIO FRAGOSO X  

24 CRISTINA ALEXANDRA RODRIGUES CANDEIAS  Artº 3º, nº 4 

25 FRANCISCO MIGUEL RODRIGUES CAVACO  Artº 6º, nº 6 

26 EMILIA IRACELMA CAMARATA 
 Artº 3º, nº 1 e Artº 6º, nº 

7 

27 CARAMO DJACABI 
 Artº 3º, nº 1 e Artº 7º, nº 

1 

28 
JOSE MIGUEL AGOSTINHO GUERREIRO 
BARÃO 

 Artº 7º, nº 1 

29 VITÓRIA MANUELA OLIVEIRA 
 Artº 3º, nº 1; Artº 7º, nº 

1 e Artº 9º, nº 2 

30 FÁBIO MONTRAZ BARÃO X  

31 CARINA ISABEL CURRE CAGARRINHO 
 Artº 3º, nº 4 e Artº 7º, nº 

1 

32 ETELVINO SILVA BARÃO 
 Artº 3º, nº 7; Artº 6º, nº 

5 e Artº 7º, nº 1 

33 MAPASSE MADALENA NETO PEDRO 
 Artº 3º, nº 1; Artº 6º, nº 

9 e Art 9º, nº 2 
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34 VANESSA CAMARATA FERREIRA JUNIOR 
 Artº 3º, nº 1 e Artº 7º, nº 

1 

35 ANTERO JOSE MOIZÃO GONÇALVES 
 Artº 3º, nº 4; Artº 7º, nº 

1 e Art 9º, nº 2 

36 
RITA ALEXANDRA RUIVO HORTA MARQUES 
LANEIRO 

 Artº 3º, nº 1 e Artº 7º, nº 
1 

37 MARIA SAMNA RINA BIFA  Artº 9º, nº 2 

38 INES ANDREA RUIVO MEDEIRO 
 Artº 3º, nº 3 e Artº 9º, nº 

2 

39 FILIPA ISABEL MARTINS RAMOS X  

40 JOYCE GINELI 
 Artº 3º, nº 1 e Artº 9º, nº 

2 

41 MANUEL REIS SILVA MONTRAZ 
 Artº 3º, nº 7; Artº 6º, nº 

5 e Artº 9º, nº 2 

42 SONIA JOÃO SANTOS COELHO 
 Artº 6º, nº 6 e Artº 9º, nº 

2 

43 SILVIA CRISTINA CATARINO ALEIXO 
 Artº 6º, nº 6 e Artº 9º, nº 

2 

44 EMA PATRICIA BARTOLOMEU SANTOS 
 Artº 3º, nº 1 e Artº 9º, nº 

2 
 

Nos termos do artigo 16º, nº 1, do Programa de Concurso, foram notificados os candidatos, 
para no prazo de 10 dias úteis, a contar da data da notificação, se pronunciarem por escrito 
sobre a lista provisória de candidatos admitidos e excluídos.----------------------------------------------
Em sede de audiência de interessados foi apresentada uma única pronuncia, pela candidata 
Mariana Jesus Rodrigues Bexiga, tendo o júri em reunião realizada a quinze de setembro de 
dois mil e vinte e dois, procedido à análise e ponderação das questões suscitadas, 
considerando que as mesmas em nada alteram a análise previamente realizada.--------------------
Em suma, a candidata reconhece a existência de dívidas à Autoridade Tributária, que impede a 
admissão da candidatura nos termos do artigo 6º, nº6, do Programa de Concurso e coloca em 
causa o cálculo do rendimento “per-capita”, justificando que existe uma penhora sobre o 
vencimento, o que não merece acolhimento, uma vez que o cálculo foi efetuado com base no 
rendimento líquido, ou seja descontando o valor referente à penhora.---------------------------------
Acresce que a mesma justifica que a filha tem direito a um quarto e a outra divisão para lazer, 
e a própria a um quarto para si, pelo que seria adequada a sua admissão ao concurso por 
considerar a tipologia T3 adequada ao seu agregado. No entanto, nos termos do artigo 7º, nº 3, 
do Programa de Concurso, a tipologia T3 é desadequada à composição do agregado familiar.---
Manifesta ainda a sua discordância com a não admissão ao concurso por motivos de 
dificuldades económicas e habitacionais, bem como, com o grau de deficiência da sua filha. ----
Face ao exposto o júri mantém a não admissão da candidata: por não cumprir o requisito de 
admissão previsto no artigo 3º, nº4; por se verificar o impedimento constante no artigo 6º, nº 
6 e por inadequação da tipologia ao agregado familiar, nos termos do artigo 7º.--------------------
Nos termos do artigo 16º, nº2, do Programa de Concurso o Júri propõe a seguinte lista 
definitiva de candidatos admitidos e excluídos, que submete a deliberação da Câmara 
Municipal: Atendendo ao disposto no artigo 17º do Programa de Concurso, sob a epígrafe 
“Atribuição das Habitações”, considerando a tipologia das habitações de acordo com o artigo 
7º e os critérios preferenciais previstos no artigo 4º, resulta o seguinte:-------------------------------- 
 

Candidato Admitido Tipologia Critério Preferencial 
António Encarnação Pipa T4 NÃO 

Mariana Rita Rosário Fragoso T4 SIM (Família Monoparental) (Artº 4º, 1, alínea c)) 

Filipa Isabel Martins Ramos T4 SIM (Família Monoparental) (Artº 4º, 1, alínea c)) 

Maria Judite Encarnação T3 NÃO 

Fábio Montraz Barão T3 NÃO 

Ivani de Sousa Nascimento T3 SIM (pessoa com idade igual ou superior a 65 
anos de idade) (Artº 4º, 1, b)) 

Mbiyavanga Silvi T3 SIM (Família Monoparental) (Artº 4º, 1, alínea c)) 

Sandra Isabel Catarina Salvador T3 SIM (Família Monoparental) (Artº 4º, 1, alínea c)) 
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No que respeita às habitações de tipologia T4, existem 3 candidatos admitidos, para 3 
habitações disponíveis, propondo-se o sorteio das habitações entre os 3 candidatos 
admitidos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às habitações de tipologia T3, existem 5 candidatos admitidos, para 2 
habitações disponíveis, sendo que, 3 dos candidatos apresentam critérios preferenciais. Assim, 
e conforme o disposto no artigo 4º, nº 3, “em caso de empate aplica-se o disposto no artigo 
5º”, pelo que, “o desempate será decidido priorizando o agregado familiar com menor 
rendimento per-capita, por ordem crescente”. Desta forma, aplica-se o critério de desempate 
e propõe-se o sorteio das duas habitações de tipologia T3, entre os candidatos com menor 
rendimento per-capita, ou seja: Ivani de Sousa Nascimento e Mbiyavanga Silvi.----------------------
Em caso de aprovação do presente relatório, propõe-se que a Câmara Municipal defina dia, 
hora e local para a realização dos sorteios.---------------------------------------------------------------------- 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta, realizando-se o sorteio 
dia 10 de outubro de 2022, pelas 10:00 horas, no Salão Nobre do edifício dos Paços do 
Concelho.(Deliberação nº 652)--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.19. – Proposta de aprovação dos protocolos para o desenvolvimento 
das atividades de enriquecimento curricular, ano letivo 2022/2023:----------- 

 
A proposta relativa à aprovação dos protocolos supra identificados a celebrar entre o 
Município de Beja, o Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja e a Associação Portuguesa para a 
Inovação e Empreendedorismo Social e Digital e entre o Município de Beja, o Agrupamento 
de Escolas nº 2 de Beja e a ATB – Associação Tempos Brilhantes, foi retirada por se ter 
constatado posteriormente que não havia cabimento pelo que a mesma será apresentada na 
próxima reunião de câmara.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.20. – Proposta de ratificação de decisão relativa à resolução de 
Protocolo;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 9830, de 19 de setembro de 2022, do Gabinete Jurídico, informando que o 
Coordenador do Serviço de Educação, propôs a resolução do Protocolo celebrado entre o 
Município e o Centro de Apoio Social do Concelho de Beja no âmbito do fornecimento de 
refeições escolares.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Conforme referido na informação elaborada pelo Coordenador do Serviço de Educação, o 
Protocolo celebrado entre o Município de Beja e o Centro de Apoio Social do Concelho de Beja 
prevê, na cláusula 5ª, sob a epígrafe “Prazo de Vigência”:--------------------------------------------------
1. “O presente protocolo vigorará durante o ano letivo 2021/2022, caso não seja solicitada a 
denúncia dentro das normas previstas na cláusula anterior.”----------------------------------------------
2. “Qualquer alteração ao presente protocolo assumirá a forma escrita e será subscrita pelos 
outorgantes.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. “O presente protocolo será tacitamente renovado anualmente, e por igual período, sendo 
efetuadas no documento as alterações que se entendam por adequadas.”----------------------------
Pelo que, nos termos da mencionada cláusula, não tendo sido denunciado por qualquer das 
partes, foi tacitamente renovado, para o ano letivo de 2022/2023.--------------------------------------
Prevê a cláusula 4ª, sob a epígrafe “Resolução e Denúncia” e no que respeita à denúncia, que 
qualquer das partes poderá denunciar unilateralmente o protocolo, mediante comunicação 
escrita e enviada por carta registada com aviso de receção, com a antecedência mínima de 60 
dias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevê, ainda, que constitui fundamento de resolução “incidente grave que viole as regras da sã 
convivência e respeito mútuo entre as partes”. De referir que a resolução não se encontra 
sujeita a aviso prévio e pode ter efeitos imediatos.-----------------------------------------------------------
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No caso concreto, e salvo melhor entendimento, considera-se que o incidente da passada 
sexta-feira, dia 16 de setembro de 2022, relatado pelo Coordenador do Serviço de Educação, é 
suscetível de configurar um incidente grave, de molde a violar as regras da sã convivência e 
respeito mútuo entre as partes, uma vez que, segundo a informação do mesmo, “estiveram 
comprometidas as refeições aos alunos da Escola de Albernoa”, não tendo sido entregues, 
pelo Centro de Apoio Social “os habituais almoços na Escola de Albernoa, comprometendo 
assim toda a Comunidade Escolar daquela Freguesia”.------------------------------------------------------
Quer a denúncia, quer a resolução não conferem direito a qualquer indemnização, nos termos 
da cláusula 4ª, nº4 do Protocolo.----------------------------------------------------------------------------------
De referir, ainda, que a deliberação quanto à resolução do Protocolo compete à Câmara 
Municipal e, apesar de o Protocolo só se referir, explicitamente, à denúncia, quando refere 
que deve ser efetuada por escrito, por carta registada com aviso de receção, considera-se que 
tal formalidade se aplicará, igualmente, à resolução.---------------------------------------------------------
Sendo a resolução uma competência da Câmara Municipal, pois foi este o órgão que aprovou a 
celebração do Protocolo, e sendo considerada uma questão urgente, poderá o Senhor 
Presidente proferir despacho sujeito a ratificação na primeira reunião de Câmara que se 
realize após o mesmo, conforme dispõe o artigo 35º nº 2 do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, segundo o qual: “Em circunstâncias excecionais, e no caso de, por motivo de 
urgência, não ser possível reunir extraordinariamente a câmara municipal, o presidente pode 
praticar quaisquer atos da competência desta, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na 
primeira reunião realizada após a sua prática, sob pena de anulabilidade.”----------------------------
Na ausência do Senhor Presidente, poderá o despacho ser proferido pelo Senhor Vice-
Presidente, que o substitui nas suas faltas e impedimentos, nos termos do nº 3 do artigo 57º 
da Lei nº 169/99, de 18 de setembro.-----------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto e salvo melhor entendimento, considerando-se existir fundamento para a 
resolução do Protocolo, tendo em conta os factos constantes da informação com o nº de 
registo Mydoc 9824, sugere-se a seguinte minuta de redação para o ofício a dirigir ao Centro de 
Apoio Social do Concelho de Beja:---------------------------------------------------------------------------------
“Centro de Apoio Social do Concelho de Beja, Rua de Nossa Senhora, nº 2 – 7800-…. Beringel;--
Assunto: Resolução de Protocolo entre o Município de Beja e o Centro de Apoio Social do 
Concelho de Beja-Refeições Escolares;---------------------------------------------------------------------------
Exmos Senhores, -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na sequência do sucedido na passada sexta-feira, 16 de setembro de 2022, face à 
manifestação da vossa indisponibilidade para assegurar as refeições escolares na segunda-
feira, dia 19 de setembro de 2022, aos alunos da Escola de Albernoa, comunica-se que, por 
meu despacho de …/09/2022, sujeito a ratificação da Câmara Municipal, e com o mencionado 
fundamento, se considera resolvido o Protocolo identificado em epígrafe, celebrado a 16 de 
setembro de 2021, com efeitos a partir do dia de hoje, uma vez que se considera que o 
incidente é grave e violou as regras da sã convivência e respeito mútuo entre as partes, nos 
termos da cláusula 4ª, nº 2 do mencionado Protocolo.------------------------------------------------------
Com os melhores cumprimentos, O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Beja”-----------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a presente proposta.(Deliberação nº 653)--------- 
 

2.21. – Proposta de apoio no âmbito do Programa de Apoio ao 
Funcionamento Regular das IPSS’s;------------------------------------------------------------------ 

 
Solicitado pelo Centro de Paralisia Cerebral de Beja, no âmbito do Programa A/Apoio ao 
Funcionamento Regular das Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho de 
Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A senhora vereadora Marisa Saturnino informou que o Centro, apresentou a sua candidatura 
ao Programa de Apoio, no prazo legal estipulado (14 de fevereiro de 2022), no entanto, por lapso 
dos serviços, esta não foi analisada. Após deteção do lapso, verificado o cumprimento dos 
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requisitos exigidos no Regulamento do Programa e tendo em conta o objetivo do apoio que se 
prende com a aquisição de material informático para melhoria da qualidade do serviço 
prestado aos utentes e seus familiares, propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de 
1.000,00 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um apoio no 
valor de mil euros.(Deliberação nº 654)---------------------------------------------------------------------------- 
 

2.22. – Pedido de apoio;------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Requerido pela APCP – Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, um apoio financeiro no 
âmbito da Campanha “A Tua Vida importa-nos”, que tem como objetivo maior humanizar os 
números e as estatísticas, mostrar o rosto e dar voz a todos os portugueses – doentes, famílias, 
cuidadores – que dependem deste tipo de cuidados para ter dignidade e qualidade de vida.-----
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido e atribuir um apoio no valor 
de quinhentos euros.(Deliberação nº 655)------------------------------------------------------------------------ 
 

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

 
Uma vez que foi transferida, por despacho da senhora vereadora Marisa Saturnino, a verba de 
781,76 € para o Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja, a fim de ser liquidada a fatura 
correspondente à manutenção do elevador da Escola Básica de Mário Beirão.----------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora vereadora Marisa 
Saturnino, de 07 de setembro de 2022 “Proceda-se em conformidade, após cabimentação e 
remeta-se à reunião para ratificação.”.(Deliberação nº 656)------------------------------------------------- 
 

2.24. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licença da atividade de realização de espetáculos de natureza 
desportiva:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Requerido pelo Clube Automóvel do Baixo Alentejo, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença da atividade de realização de espetáculos de natureza 
desportiva, denominada “VIII Passeio de Clássicos e Automóveis Antigos”, que decorreu dia 
11 de setembro de 2022.---------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 657)------------ 
 
Requerido pelo Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão de licença da atividade de realização de espetáculos de natureza 
desportiva, denominada “II Ultramaratona BTT”, que se realizará dia 24 de setembro de 2022.-
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 658)------------ 
 

2.25. – Resumo Diário de Tesouraria nº 179, relativo ao dia vinte e um de 
setembro de dois mil e vinte e dois;----------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de seis milhões, 
seiscentos e setenta e três mil, seiscentos e quarenta e três euros e oitenta e um cêntimos, 
sendo seis milhões, oitenta e sete mil e quatrocentos e cinquenta e sete euros de operações 
orçamentais e quinhentos e oitenta e seis mil, cento e oitenta e seis euros e oitenta e um 
cêntimos de operações não orçamentais.-----------------------------------------------------------------------
A Câmara tomou conhecimento da presente informação.-------------------------------------------------- 
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3. – Período de Intervenção do Público;---------------------------------------------------------- 

 
O senhor António Barahona colocou as seguintes questões:-----------------------------------------------
Relativamente à Comemoração do Dia do Idoso, dia 01 de outubro, informou que o MURPI – 
Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos, conseguiu que alguns artistas de 
Beja pudessem atuar gratuitamente e enviou um pedido à Câmara Municipal a solicitar a 
utilização do Jardim Público, o palco, o quiosque e o quadro de luz, contudo, e havendo uma 
série de coisas que tem de ser tratadas, ainda não obtiveram qualquer resposta pelo que 
solicitou que rapidamente respondam ao email para saber se efetivamente a autarquia cede 
ou não espaço.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deu conhecimento que o Largo de São João se tornou num autêntico parque de 
estacionamento. Não sabe quem tinha a chave ou tirou o pilarete e mostrou uma fotografia de 
uma viatura que até estava aproveitando a sombra do monumento para fazer sombra.-----------
Relativamente à Estação Romana de Pisões, foi-lhe dito que a Direção Geral de Cultura a ia 
encerrar, não sabe se é verdade mas como tem várias visitas programadas, perguntou se o 
senhor Presidente lhe pode esclarecer o assunto, disse.---------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara informou que relativamente à cedência do Jardim Público se 
recorda perfeitamente de já ter deferido favoravelmente o pedido na sua totalidade, portanto, 
irá tentar saber porque é que a resposta ainda não foi dada.----------------------------------------------
Relativamente ao estacionamento indevido no Largo de São João referiu que já nem conta as 
vezes que se telefonou à Policia de Segurança Pública a reportar a situação.--------------------------
Relativamente às Ruinas Romanas de Pisões não tem nenhuma informação nesse sentido que 
possa confirmar esse facto mas como vai estar amanhã às 15:00 horas na sessão de abertura 
do Congresso da Associação Portuguesa de Museus onde estará presente a Drª Paula 
Amendoeira far-lhe-á essa questão.------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Hélder Parrinha colocou as seguintes questões:--------------------------------------------------
Relativamente às placas de informação na Rua Gomes Palma deu conhecimento que existem 
duas repetidas, nomeadamente as que indicam “Bombeiros” e “Saída” pelo que sugeriu que a 
que se encontra a seguir ao abrigo das urbanas fosse retirada e colocada mais à frente no 
cruzamento da Rua Manuel Ribeiro.------------------------------------------------------------------------------
Deu conhecimento que na Rua Heróis de Dadrá existe uma árvore cujas pernadas saem do 
quintal para a via pública, pelo que deveria ser dada indicação aos serviços para que, pelo 
menos, cortassem essas ramagens.-------------------------------------------------------------------------------
Perguntou se há previsão para a inauguração do Mercado Municipal e se a mesma será pública 
ou privada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perguntou também se as duas mesas que pertencem à chamada Casa dos Arcos na Rua do 
Sembrano estão licenciadas e acrescentou que na Rua dos Infantes a situação é idêntica, mas 
neste caso não são duas mesas é uma barrica.----------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara tomou nota das observações feitas do senhor Hélder Parrinha. 
Relativamente à inauguração do Mercado Municipal informou que ainda não há previsão mas 
será tão depressa quanto possível. Sobre as situações na Rua do Sembrano e Rua dos Infantes 
não lhe consegue responder mas poderá mandar a fiscalização aos locais para averiguar.-------- 
 
O senhor José Maria Charraz, no âmbito da “Beja Brava” e como representante de uma 
ganadaria, disse que já se informou inclusivamente com mais dois ganadeiros que lhe 
transmitiram não terem sido também contatados. Quis agradecer às Câmaras CDU e também 
PS, com as quais já trabalhou e pelas quais sempre foi bem recebido e que inclusivamente lhe 
satisfizeram todos os seus pedidos. Acrescentou que a sua empresa a nível nacional talvez 
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tenha sido a que mais espetáculos deu este ano e também não foi contatada para participar na 
feira.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerou que quem acaba por ficar mal na fotografia do meio taurino é a Câmara Municipal 
de Beja, embora julgue que esta não tenha sido a causadora do problema que foi 
desencadeado, aliás, o Grupo de Beja estava a fazer um excelente trabalho na organização da 
“Beja Brava”, mas como esta questão foi sempre uma pedra no sapato do senhor José Luís 
Zambujeira, este juntou-se ao senhor Vítor Besugo para tentarem travar o sucesso que 
estavam a ter marcando uma corrida no Sobral da Adiça no mesmo dia que era para ser em 
Beja, portanto, eles sim são os causadores disto tudo, contudo, quem sai prejudicada é a 
Câmara Municipal, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora Helena Cavaco, como representante do Grupo de Forcados de Beja, referiu que foi 
com muita tristeza que receberam a informação que a “Beja Brava” não se iria realizar este 
ano mas também com alguma surpresa porque alguns elementos do grupo tinham estado 
nesta casa recentemente e numa conversa informal teria sido muito fácil ter manifestado que 
havia dificuldades uma vez que o Grupo com certeza que se disponibilizaria para colaborar, 
como sempre o fez com os diversos executivos que organizaram esta componente da feira, 
portanto, não houve qualquer manifestação dessa dificuldade ou sequer qualquer nota de que 
a “Beja Brava” não se iria realizar. Obviamente, que à parte de quaisquer questões internas 
que possam ter acontecido, têm informação de várias entidades que participaram em anos 
anteriores de não terem sido contatadas. Depois, no passado estas questões não eram 
tratadas apenas com o envio de um email, havia sim o envio de uma mensagem a fazer uma 
nota prévia mas posteriormente era feito um contato pessoal. Houve alturas que foram os 
funcionários da própria câmara que por telefone efetuaram esses contatos e houve alturas em 
que o mesmo foi feito por elementos do Grupo de Forcados, portanto senhor Presidente, as 
justificação dadas não os convencem, registam com muita tristeza que a “Beja Brava” não se 
irá realizar mas esperam que para o ano esta decisão seja revertida, que haja vontade e que se 
houver dificuldades o Grupo de Forcados estará disponível para participar e ajudar como 
sempre esteve, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara disse que se a Câmara Municipal não tivesse vontade de 
realizar a “Beja Brava” não tinha aberto procedimentos nem cabimentado uma verba de 
43.000,00 €. Também como disse no início espera que esta componente da feira volte em 
2023, ou seja, o não se realizar este ano não significa que tenham eliminado a iniciativa da 
feira.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referiu também não conhecer ou saber se existe ou não algum confronto no meio, admite que 
isso possa suceder e portanto vai tentar saber que emails foram enviados, para quem e se 
algum telefonema foi feito porque o que lhe garantiram foi que as entidades presentes na 
última edição foram todas contatadas.--------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Paulo Marques, proprietário de um apartamento na Rua José Cardoso Pires, mesmo 
em frente ao lago do parque da cidade colocou um problema relativamente às árvores de 
grande porte plantadas naquela zona que para além de tirarem a vista da planície entram 
praticamente pelas varandas dentro ao ponto de terem que as desviar com as próprias mãos. 
Mais, as raízes vão penetrando e vão começar a entrar pelas arrecadações o que vai ser um 
problema que apenas se está a adiar porque mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Já 
telefonou e enviou emails a reportar estas situações à Câmara Municipal mas até agora nada 
foi feito.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depois, o problema dos pombos. Referiu que tem o apartamento alugado e há três dias que 
anda a tirar água e dejetos de pombos porque sendo no último andar aquilo está 
completamente inundado.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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O senhor Vítor, morador também nesta zona da cidade, acrescentou que as árvores e 
ramagens estão de tal forma que podem inclusivamente servir de escada para entrar dentro 
dos apartamentos. A questão dos pombos então é horrível, porcaria, piolhos, etc.. Estão fartos 
de gastar dinheiro e portanto aquilo que pede ao senhor Presidente é apenas bom senso 
relativamente ao que estas pessoas estão a passar e ajuda da Câmara Municipal porque a 
situação está a chegar ao limite.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara referiu que relativamente às árvores não pode adiantar 
grande coisa nem assumir nenhum compromisso porque terá de ver com os serviços mas fica a 
nota.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à situação dos pombos na cidade e excesso de população, sobretudo no parque 
da cidade, informou que na segunda-feira iniciou-se o processo de combate aos mesmos, 
precisamente nessa zona, com a instalação de um conjunto expressivo de gaiolas no Hospital 
Distrital de Beja e na Escola de Santiago Maior, bem como com o recurso à falcoaria que 
espanta as aves embora elas voltem ao local onde nasceram e como a procriação naquela zona 
foi muito elevada os pombos tendem em voltar. Numa terceira fase irá recorrer-se aos 
pombais contracetivos, isto é, substituição de ovos e esterilização de pombos, portanto, os 
procedimentos estão em marcha as gaiolas são removidas diariamente e agora é uma questão 
de tempo para se verificar se a solução surte efeitos ou não mas a expetativa é que sim.--------- 
 

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.-------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 
O Presidente da Câmara Municipal de Beja 

 
 

______________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 
 

O Assistente Técnico 
 

 
_____________________ 
João Daniel Frazão Felício 

Aprovada por maioria com uma 

abstenção em reunião de câmara 

realizada em 20 de outubro de 2022 
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