
 
 

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

Ata número vinte da reunião de câmara ordinária realizada a seis de 
outubro do ano dois mil e vinte e dois;------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado começou a sua intervenção deixando um Voto de Louvor aos 
trabalhadores da Câmara Municipal de Beja e da EMAS – Empresa Municipal de Água e 
Saneamento de Beja, E.M., que estiveram envolvidos na organização e dinamização do evento 
“Patrimónios do Sul”.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Em seguida colocou as seguintes questões:---------------------------------------------------------------------
Qual o ponto de situação relativamente ao processo dos protocolos de descentralização de 
competências e de execução com as freguesias, que foram prorrogados em 2021 e que 
embora lhes tenha sido transmitido que o suporte legal estaria assegurado os vereadores da 
Coligação Democrática Unitária sempre duvidarem do mesmo.-------------------------------------------
Lembrou o executivo sobre os pedidos efetuados em reuniões anteriores, nomeadamente, o 
relatório sobre as despesas com a área da Educação no âmbito da descentralização desta 
competência bem como o relatório da fiscalização da Estrada Municipal que liga Santa Vitória 
à Mina da Juliana.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobre uma matéria que uma munícipe lhe comunicou e que respeita aos pinos cimentados na 
entrada da Rua da Mértola, deu conhecimento que um dia destes foi acionada uma 
ambulância para o Restaurante Luiz da Rocha e os bombeiros levaram imenso tempo a fazer 
manobras. Esta situação já foi reportada várias vezes à Câmara Municipal de Beja pelo que 
sugeriu que se pensasse numa solução porque nestes casos um minuto a mais ou a menos 
pode ser absolutamente decisivo.---------------------------------------------------------------------------------
A nível da EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, E.M. perguntou se estão 
a ser desenvolvidos os procedimentos de desratização e desbaratização que devem ser feitos e 
frequentes quanto possível.-----------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão que tem vindo a colocar em diversas reuniões sobre a ACT, pelo que 
sabe, já terão chegado as notificações à empresa municipal. Assim, esperam naturalmente os 
vereadores da Coligação Democrática Unitária que sejam desenvolvidos os procedimentos 
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para que os direitos dos trabalhadores sejam salvaguardados tendo em conta o relatório que 
já alertava para isso há imenso tempo e para que futuramente não seja necessário chegar a 
este ponto. Desconhece se o Conselho de Administração irá proceder ao pagamento 
voluntário da contraordenação pelo valor mínimo ou se irá rebater os argumentos 
apresentados na mesma, disse.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A senhora vereadora Maria de Fátima Estanque colocou as seguintes questões:---------------------
Tendo o ano letivo iniciado há mais de um mês gostariam os vereadores da Coligação 
Democrática Unitária saber como é que se está a processar a implementação do Cante nas 
Escolas uma vez que o ano passado este processo se iniciou tardiamente um pouco antes do 
final do 1º período.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à acumulação de lixo nalguns pontos da cidade, situação que é conhecida de 
todos, referiu que os moloks existentes na cidade parecem já ter outra função que não aquela 
a que se destinam e, próximo da sua casa, nomeadamente, no Jardim das Alcaçarias, junto do 
equipamento instalado encontram-se frequentemente móveis, eletrodomésticos, etc., que 
além de dar mau aspeto chega ao ponto de ser difícil fazer a curva de automóvel porque a 
acumulação ultrapassa os limites do próprio passeio. Assim, e embora saibam que tem de 
haver um enorme trabalho de sensibilização das pessoas, perguntou até que ponto a autarquia 
poderá pensar em fazer a recolha com mais frequência, porque mesmo existindo o serviço 
prestado pelas juntas de freguesias as pessoas continuam a ir depositar este tipo de lixo nestes 
pontos, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Eugénio, uma vez que já arrancou a empreitada de remodelação da 
iluminação pública do centro histórico e percebendo que há alguma preocupação da 
população tendo em conta a retirada dos candeeiros, sugeriu que a Câmara Municipal 
esclarecesse devidamente este processo para que se acalme esta onda e as pessoas percebam 
que os mesmos são agora retirados para serem restaurados e serem novamente instalados.----
Agradeceu o envio do relatório sobre o orçamento participativo 2022 e referiu que os 
vereadores da Coligação Democrática Unitária, depois de terem o cuidado de lê-lo, verificaram 
que existiram de facto algumas propostas muito interessantes para o Concelho que ficaram de 
fora por não cumprir os requisitos das normas de funcionamento. Assim, perguntou se o 
executivo em permanência tem intenção de agarrar nalguns destes projetos para 
implementar. Recorda-se do projeto para arranjo urbanístico da entrada da freguesia de Santa 
Clara de Louredo que foi rejeitado porque o valor apontado não seria suficiente para aquela 
obra ou ainda o projeto para construção de um Skate Park e de um campo de futebol de rua 
que na perspetiva dos vereadores da CDU é muito interessante e que podia ser integrado, 
quiçá, no próximo orçamento municipal até porque quase todas as localidades hoje em dia 
têm um espaço deste género de desportos radicais e Beja, como capital de distrito, 
infelizmente não tem. Os nossos jovens merecem, existem bons praticantes para além do 
skate ser também já uma modalidade olímpica.---------------------------------------------------------------
Deixou ainda a seguinte preocupação: Tem reparado que no Bairro Beja II a obra de arranjo 
urbanístico levada a cabo pela empresa Calaveiras em redor do Hospital Veterinário está 
parada há algum tempo. Assim, em primeiro lugar, perguntou se o senhor Presidente tem 
conhecimento do motivo desta interrupção e, em segundo lugar, se isto não representa uma 
preocupação uma vez que na última reunião foi adjudicada a esta mesma empresa a 
empreitada da Zona de Acolhimento Empresarial – Fase II, disse.---------------------------------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro expôs os seguintes assuntos:-------------------------------------
Tendo em conta o que aconteceu este fim-de-semana, nomeadamente o Castelo de Beja ter 
encerrado na hora de almoço o que impediu a visita de vários turistas ao mesmo e a saída de 
outros das instalações à pressa, perguntou se não é possível encontrar uma solução para que 
isto não aconteça, não diz o ano inteiro mas pelo menos no verão, porque situações desta 
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natureza em nada dignificam a cidade.---------------------------------------------------------------------------
Lembrou o senhor Presidente da Câmara que continua à espera que lhe seja fornecido o 
documento com a execução orçamental da Câmara Municipal de Beja.--------------------------------
Adesão à Rede Portuguesa de Arte Contemporânea – Referiu que a exemplo da Rede de 
Teatros também irá abrir um concurso que privilegia projetos na área da arte contemporânea, 
ora, existindo em Beja o Museu Jorge Vieira perguntou, em primeiro, se este reúne condições 
para integrar este projeto, e se sim, se está a pensar concorrer ao mesmo porque se não tiver 
o argumento cai definitivamente a favor das pessoas que consideram que o Museu Jorge 
Vieira deveria estar noutras instalações.-------------------------------------------------------------------------
Finalmente, e segundo aquilo que o senhor Presidente informou há cerca de mês e meio, disse 
que estava à espera de encontrar neste Salão umas câmaras para iniciar as transmissões das 
reuniões via streaming, tal não acontece e portanto não vai mais falar sobre esta matéria, 
contudo, não quis deixar de chamar a atenção que é pelo não cumprimento de medidas 
aprovadas que se abre espaço a que o extremismo e radicalizações penetrem na nossa 
sociedade, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara de forma sintética e objetiva deu os seguintes esclarecimentos 
relativamente às questões colocadas:----------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos protocolos com as freguesias informou que os contratos 
interadministrativos e os contratos de execução estão a ser revistos para ultimar uma proposta 
a ser apresentada aos Presidentes das Juntas e Uniões de Freguesias iniciando-se assim as 
negociações para poder concretizar-se a transferência de competências sabendo-se 
exatamente que responsabilidades cada parte vai assumir porque existem zonas cinzentas nos 
atuais protocolos que deixam sempre algum espaço aberto a dúvidas sobre nomeadamente 
administração de determinados espaços públicos. Acrescentou que os contratos desde há 
muito tempo estão profundamente truncados e é muito difícil determinar-se com objetividade 
o porquê de se ter chegado aos valores atuais. Estes contratos vêm de períodos anteriores em 
que houve compensações, isto é, as freguesias urbanas compensaram abdicando de uma parte 
de verbas as freguesias rurais que receberiam substancialmente menos se não fossem esses 
acertos e portanto aplicar-se ao m2 e à população a transferência de verbas faria com que a 
maior parte das freguesias recebessem menos. Os contratos têm sido prorrogados dentro da 
legalidade com o aumento de 5% em 2018 e com a particularidade de se terem feito acertos 
com as freguesias em função das salas de aula e verbas atrasadas, como por exemplo São 
Matias que por mais uma sala de aula está a receber mais 5.000,00 € por ano e a União de 
Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João Baptista que está a receber em duodécimos 
25.000,00 € que lhe eram devidos e que serão pagos até final do ano.----------------------------------
Relativamente aos pinos amovíveis/rebatíveis referiu que os Bombeiros Voluntários e a Polícia 
de Segurança Pública têm chaves, contudo, não pode garantir que todas as viaturas as tenham 
mas supostamente deveriam ter. Mais, a colocação destes pinos é sempre feita com a 
concordância e inspeção no local das forças de proteção civil e de segurança. Não obstante, o 
senhor vereador Vítor Picado fez bem em alertar para se falar com os bombeiros no sentido de 
averiguar a situação.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Tomou nota relativamente à solicitação do relatório da fiscalização da Estrada que liga Santa 
Vitória à Mina da Juliana que já não se recordava.------------------------------------------------------------
Relativamente à questão da senhora vereadora Maria de Fátima Estanque acerca dos moloks, 
em concreto o instalado no Jardim das Alcaçarias, referiu que este é um dos mais complicados. 
Neste local a recolha era feita quatro vezes por semana, desde há dois anos a esta parte 
passou a ser feita seis vezes por semana exceto ao domingo. Os moradores da zona são os 
mesmos e de repente o lixo cresceu exponencialmente em muitos espaços da cidade mas 
nesse de forma muito incisiva. Alguns já têm solicitado que se duplique a capacidade de 
moloks mas, na opinião do executivo isso não será conveniente, aliás colocar mais um molok 
não iria resolver a questão mas sim provavelmente convidar os infratores a ter 
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comportamentos piores.---------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à empreitada de remodelação da iluminação pública do centro histórico referiu 
que irão ser intervencionados 253 lanternas, destas, 65 serão logo instaladas para substituir as 
que são irrecuperáveis e 188 serão restauradas, pintadas e novamente colocadas. As 
luminárias instaladas neste momento são provisórias para não se ficar sem iluminação.----------
Relativamente aos projetos que ficaram de fora no orçamento participativo que não puderam 
ser submetidos à votação por não reunirem as condições do programa de concurso ou por não 
terem sido maioritariamente votados, referiu que haverá a tentativa de se poder executar 
alguns. Disse o senhor vereador Rui Eugénio e bem que Beja não tem Skate Park, o executivo 
está inteiramente de acordo e espera que até ao final do mandato seja um equipamento que 
possam concretizar, tendo já um local definido que será junto ao edifício do Despertar 
Sporting Clube, porque os jovens merecem um espaço com estas caraterísticas.--------------------
Relativamente à Rede Nacional de Arte Contemporânea pelo que sabe ainda não saiu nenhum 
Aviso.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao horário de hora de almoço do Castelo de Beja referiu que quando a 
autarquia conseguir ultrapassar esta dificuldade fá-lo-á com certeza.-----------------------------------
Relativamente à transmissão das reuniões de câmara via streaming referiu ser verdade ter 
informado que as mesmas iniciar-se-iam durante o mês de outubro e a sua expetativa é que 
uma vez que a minuta de contrato já foi assinada na sequência da entrega de um último 
documento que estava em falta por parte do vencedor da consulta prévia, a empresa 
Alenproduçoes – Comunicação e Imagem, Unipessoal, Ldª, em breve possa iniciar estas 
transmissões que serão 72 até ao final do mandato, num valor total de 18.000,00 € se não lhe 
falha a memória.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à obra de arranjo urbanístico no Bairro Beja II referiu que pessoalmente tem 
feito muita pressão para que a mesma seja concluída. Esta situação deve-se a uma falta do 
subempreiteiro contratado pela Calaveiras que fornece a massa asfáltica para concluir as 
passadeiras e parque de estacionamento em volta no sentido de poder depois instalar-se o 
mobiliário urbano pelo que considera e espera que este facto não tenha qualquer relação com 
a obra da Zona de Acolhimento Empresarial Norte – Fase II, disse.--------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros, começou por acrescentar relativamente ao pino referido, ao 
qual lhe chama o pino da discórdia uma vez haver ali um conflito de interesses entre o acesso 
dos serviços para a recolha dos resíduos e a utilização abusiva, que se está a analisar o risco de 
tornar um pino fixo novamente em pino amovível.-----------------------------------------------------------
Relativamente ao processo de desratização e desbaratização referiu que a empresa municipal 
tem há muito tempo um procedimento e fornecimento contínuo com uma empresa da área 
que presta este serviço nas infraestruturas enterradas, fá-lo com uma periodicidade quinzenal 
a partir de uma determinada altura e depois tem um pacote contratado para intervir em 
situações de emergência.--------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão do lixo, tema abordado também na Assembleia Municipal, referiu 
que os serviços da autarquia não conseguem fazer tudo sozinhos, precisam que as pessoas 
ajudem e a campanha que será lançada visa precisamente tentar sensibilizar as pessoas da 
correta deposição nos moloks e nos ecopontos bem como da deposição incorreta à volta 
destas ilhas. Há situações que não são desculpáveis, como a deposição de sofás, móveis, 
eletrodomésticos, etc. bem como outras que lhe fazem mais confusão que são os resíduos 
urbanos colocados ao lado dos moloks quando estes estão vazios. Evidentemente que a 
sensibilização terá que ser feita de uma forma contínua e consistente. Paralelamente há uma 
boa notícia, que em tese resolveria todo este problema, que é a abertura do Ecocentro situado 
no Parque Industrial de segunda a sexta-feira das 07:00h às 13:00h e das 14:00h às 20:00h e 
aos sábados das 08:00h às 13:00h e das 14:00h às 19:00h, que recebe tudo aquilo a que 
vulgarmente se chama “monos domésticos” e “verdes” gratuitamente porque a Câmara 
Municipal de Beja assumiu esse investimento. A frota está igualmente a ser melhorada, já 
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chegou o camão de recolha de resíduos de 26 toneladas para moloks e contentores, está 
tentar adquirir-se outro veículo de menores dimensões, já chegou e está a ser preparado um 
equipamento de limpeza urbana para começar a trabalhar nos próximos dias e está 
simultaneamente a analisar-se o mapa de pessoal e a possibilidade de reforçar de forma 
direta, indireta ou mista todos os serviços.----------------------------------------------------------------------
Relativamente à ACT referiu que na penúltima reunião o senhor vereador Vítor Picado abordou 
o assunto e por coincidência nesse mesmo dia teve nota que a EMAS, E.M. já tinha recebido 
essas comunicações. Como assumiu o compromisso de informar quando isso acontecesse e 
como não esteve na última reunião fá-lo-ia agora. Efetivamente as notificações sobre os três 
processos foram recebidas. Relativamente aos balneários o processo está sanado há tempo, 
relativamente a um caso particular que diz respeito a um trabalhador obviamente não irá 
comentar aqui e relativamente à alegada perda de rendimento, na sequência de uma queixa 
do STAL, que também tem sido aqui falada o Conselho de Administração está a analisar e irá 
naturalmente responder à ACT no âmbito daquilo que é a sua posição sobre esta matéria, 
decorrendo o processo normalmente nos termos da lei. Obviamente que se houver alguma 
decisão no sentido de se pagar pois obviamente que a empresa municipal cumprirá, disse.------ 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino informou que o relatório solicitado pelo senhor 
vereador Vítor Picado está praticamente concluído aguardando apenas alguns dados que as 
escolas ficaram de fazer chegar aos serviços, portanto, conta poder entregá-lo ainda este mês 
ou até na próxima reunião.------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão da senhora vereadora Maria de Fátima Estanque, informou que os 
monitores do Cante nas Escolas e das Equipas Multidisciplinares foram recebidos dia 28 de 
setembro numa reunião de acolhimento e de início de ano letivo com o senhor Presidente e de 
acordo com aquilo que foi transmitido iria haver uma reunião à posteriori para logisticamente 
os enquadrar em cada uma das escolas sendo que, segundo aquilo que os próprios monitores 
de Cante lhe transmitiram, esta será a altura ideal para arrancar com o projeto uma vez que os 
primeiros quinze dias do início de ano letivo são sempre complicados em termos da colocação 
de professores, etc.. Simultaneamente, como todos sabem e se recordarão, referiu que o ano 
passado foi atípico e o processo atrasou-se mais no tempo devido às eleições e a outras 
circunstâncias mas como assumiu na altura o compromisso este ano foram feitos todos os 
esforços para que as coisas se iniciassem a tempo e o projeto está em marcha, não obstante, 
poderem entrar ainda outros prestadores de serviço.-------------------------------------------------------
Relativamente ao Skate Park e para complementar a informação do senhor Presidente deu 
conhecimento que aquilo que está pensado é enquadrar o novo Skate Park no arranjo 
paisagístico que será executado após a empreitada de construção do edifício do CEBAL. 
Acrescentou ainda que os módulos do equipamento que esteve instalado no parque da cidade 
e que foram retirados encontram-se armazenados dentro do Complexo Desportivo Fernando 
Mamede estando os serviços a avaliar o estado de conservação bem como a possibilidade de 
os colocar provisoriamente, de acordo com esse mesmo estado de conservação, num outro 
local da cidade que não seja uma zona residencial, como era o caso, dando assim pelo menos 
uma resposta aos praticantes, quer sejam formais ou informais, até que a outra solução seja 
consolidada, 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:------------------------------------------------------------- 
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2.1. – Alteração nº 12 ao Orçamento da Receita da Despesa e nº 10 às 
Grandes Opções do Plano – 2022;-------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 10225, de 01 de outubro de 2022, da Divisão Administrativa e Financeira, propondo 
a seguinte alteração orçamental que contempla o reforço e redução das seguintes rubricas e 
que constitui documento anexo número um que faz parte integrante da presente ata:------------
Orçamento da despesa reforço:----------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ref orços Despesa

Descr ição 2 0 2 2

0102 04070199 Inst it uições sem f ins lucrat ivos / Out ras             80 160,00 € 
Prot ocolos at ividades de enr iqueciment o cur r icular  set embro a dezembro 2022, Associação Por t uguesa Para a 

Inovação e Empreendedor ismo Social e Digit al 33.540€ e  Associação Tempos Br ilhant es 46.620€.

0102 04070199 Inst it uições sem f ins lucrat ivos / Out ras             20 000,00 € Ref orço de Rubr ica (Fat ura de energia dos agrupament os e out ras sit uações)

0102 02022599 Aquisição de Serviços/Out ros             60 000,00 € Ref orço de Rubr ica 

0102 02012199 Out ros -  Out ros bens             10 000,00 € Ref orço de Rubr ica 

0104 02012199 Out ros -  Out ros bens               3 000,00 € Ref orço de Rubr ica 

0102 02022099 Out ros -  Out ros t r abalhos especializados             13 372,51 € Ref orço de Rubr ica 

0104 02022099 Out ros -  Out ros t r abalhos especializados               3 000,00 € Ref orço de Rubr ica 

0102 02021499 Out ros -  Est udos, pareceres, projet os e consult ador ia             20 000,00 € Ref orço de rubr ica (Projet o de arquit et ura M useu Sembrano)

0102 02022545 Agenda Cult ural             12 000,00 € Ref or ço para agenda cult ural 24.274€ at é f inal do ano 2022. 

0102 02022536 Event os e iniciat ivas pont uais               8 000,00 € Ref orço de Rubr ica 

0102 02022587 Pat r imónios do Sul               8 000,00 € Ref orço de rubr ica 

0102 01011401 Pessoal dos Quadros             23 000,00 € Ref orço de rubr ica 

0102 010115
 Remunerações por  doença e 

mat ernidade/pat ernidade
            44 000,00 € Ref orço de rubr ica 

0102 01021401  OANE -  Trab. dia Descanso Semanal Compl. Fer iado             22 000,00 € Ref orço de rubr ica 

0102 01021402 OANE -  Bolsas de Ocupação             13 000,00 € Ref orço de rubr ica 

0102 01030503  Segurança social-  Out ros             62 000,00 € Ref orço de rubr ica 

0102 010308 Out ras Pensões               1 000,00 € Ref orço de rubr ica 

0104 01010401  Pessoal em Funções -  Reg Cont  Individual Trabalho          115 000,00 € Ref orço de rubr ica 

0102 11029999 Out ras despesas de capit al out ras             87 822,00 € Ret enção da DGAL para acer t o dos f undos (14.637€ mensal de julho a dezembro 2022) 

    6 0 5  3 5 4 ,5 1  €  

Org. Económica Observações
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Orçamento da despesa redução:---------------------------------------------------------------------------------- 
 

Redução Despesa

Descr ição 2 0 2 2

0102 07011512 Fórum Romano          305 354,51 € Anular  o valor  cor respondent e a repar t ição de encargos. 

0102  01010404  Recrut . Pess Novos Post os Trab -  Reg Cont  Ind Trab          100 000,00 € Anulação para ref or ço das rubr icas 

0102 010109  Pessoal em qualquer  out ra sit uação          180 000,00 € Anulação para ref or ço das rubr icas 

0102 02022589 Orçament o Par t icipat ivo             20 000,00 € Anulação para ref or ço das rubr icas 

    6 0 5  3 5 4 ,5 1  €  

Org ObservaçõesEconómica 

 
 

Orçamento da receita reforço:------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ref orços Receit a 

Descr ição 2 0 2 2

 010203  Impost o único de cir culação                                 65 000,00 € Ref orço de rubr ica -  valor  r ecebido ou a receber  inf er ior  ao que est á no or çament o 

010205  Der rama                                 90 000,00 € Ref orço de rubr ica -  valor  r ecebido ou a receber  inf er ior  ao que est á no or çament o 

04012302  Lot eament os e obras                                 50 000,00 € Ref orço de rubr ica -  valor  r ecebido ou a receber  inf er ior  ao que est á no or çament o 

0401239903  Taxa de Gest ão de Resíduos (TGR)                              120 000,00 € Ref orço de rubr ica -  valor  r ecebido ou a receber  inf er ior  ao que est á no or çament o 

040202  Juros compensat ór ios                                    3 000,00 € Ref orço de rubr ica -  valor  r ecebido ou a receber  inf er ior  ao que est á no or çament o 

06030101  Fundo de Equilíbr io Financeiro                              266 400,00 € Ref orço de rubr ica -  valor  r ecebido ou a receber  inf er ior  ao que est á no or çament o 

06030102  Fundo Social M unicipal                              309 800,00 € Ref orço de rubr ica -  valor  r ecebido ou a receber  inf er ior  ao que est á no or çament o 

 06030103  Par t icipação f ixa no IRS                                 79 000,00 € Ref orço de rubr ica -  valor  r ecebido ou a receber  inf er ior  ao que est á no or çament o 

070203 Vist or ias e ensaios                                    6 000,00 € Ref orço de rubr ica -  valor  r ecebido ou a receber  inf er ior  ao que est á no or çament o 

 0702080399  Out ros -  Serviços Cult urais                                 12 000,00 € Ref orço de rubr ica -  valor  r ecebido ou a receber  inf er ior  ao que est á no or çament o 

 07020907  Parques de est acionament o                                 15 000,00 € Ref orço de rubr ica -  valor  r ecebido ou a receber  inf er ior  ao que est á no or çament o 

 07020908  Parques de campismo                                 30 000,00 € Ref orço de rubr ica -  valor  r ecebido ou a receber  inf er ior  ao que est á no or çament o 

 07020999  Out ros                                 10 000,00 € Ref orço de rubr ica -  valor  r ecebido ou a receber  inf er ior  ao que est á no or çament o 

 08019999 Diversas                              100 000,00 € Ref orço de rubr ica -  valor  r ecebido ou a receber  inf er ior  ao que est á no or çament o 

 080209  Segurança Social                                 20 000,00 € Ref orço de rubr ica -  valor  r ecebido ou a receber  inf er ior  ao que est á no or çament o 

 090101 Sociedades e quase-sociedades não f inanceiras                                 35 000,00 € Ref orço de rubr ica -  valor  r ecebido ou a receber  inf er ior  ao que est á no or çament o 

                 1  2 1 1  2 0 0 ,0 0  €  

ObservaçõesEcon.

 
 

Orçamento da receita redução:------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Redução Receit a 

Descr ição 2 0 2 2

 06030106 Transf erência de Compet ências -  Lei n.º50/2018                              200 000,00 € Redução para ref or ço das rubr icas 

10030105 Ar t . 35.º n.º 3 da Lei n.º 73/2013                              220 000,00 € Redução para ref or ço das rubr icas 

051099 Rendas/Out ras                              480 000,00 € Redução para ref or ço das rubr icas 

 06030603  Alent ejo 2020                              311 200,00 € Redução para ref or ço das rubr icas 

                 1  2 1 1  2 0 0 ,0 0  €  

Econ Observações
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A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária e da Coligação Consigo Beja Consegue, aprovar a presente alteração.(Deliberação nº 

659)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.2. – Proposta de abertura de procedimento concursal comum para 
constituição de reserva de recrutamento para Assistente 
Operacional/Auxiliar de Ação Educativa, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto;---------------------------- 

 
Para fazer face a necessidades de pessoal que possam vir a ocorrer em todas as Escolas do 
Concelho e no que respeita aos diversos ciclos de ensino, decorrentes da substituição 
temporária de Assistentes Operacionais/Auxiliares de Ação Educativa, por motivos de natureza 
diversa, nomeadamente doença, licença de parto, etc., e com vista a permitir a resposta a 
estas necessidades temporárias, atempadamente, propõe-se a abertura de procedimento 
concursal para constituição de reserva de recrutamento para Assistente Operacional/Auxiliar 
de Ação Educativa, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo incerto, para a Divisão de Educação, Desporto e Juventude/Serviço de Educação, nos 
termos das disposições legais estabelecidas na Portaria nº 233/2022, de 09 de setembro, não 
existindo reserva de recrutamento válida para o efeito.-----------------------------------------------------
O recrutamento iniciar-se-á de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado previamente estabelecida, nos termos do nº 3 do artigo 30º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de 
junho. Por ser expectável, a inexistência de candidatos com vínculo de emprego público por 
tempo indeterminado, e tendo em atenção os princípios de racionalização, eficiência e 
economia de custos que devem presidir à atividade administrativa, proceder-se-á ao 
recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego público a termo ou sem 
vínculo de emprego público, nos termos do nº 4 do citado artigo 30º, e ao referido 
procedimento concursal poderão concorrer candidatos com ou sem vínculo de emprego 
público sendo observadas as prioridades de recrutamento estabelecidas na legislação 
aplicável.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com o estabelecido no artigo 12º da citada Portaria, o prazo para apresentação de 
candidaturas ao concurso deverá ser de 10 (dez) dias úteis, devendo as mesmas ser 
apresentadas em suporte eletrónico nos termos do disposto no nº 1 do artigo 13º da 
mencionada Portaria.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos de divulgação, o presente concurso deverá ser publicitado, também, em jornal de 
expansão regional.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com a solução interpretativa uniforme da DGAL, de 15/05/2014, devidamente 
homologada pelo Secretário de Estado da Administração Local, em 15/07/2014, “As autarquias 
locais não têm de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação.”.----------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do estabelecido no nº 6 do artigo 36º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho, será aplicado o método 
de seleção avaliação curricular.------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao júri do procedimento concursal, propõe-se a seguinte composição:-------------
Presidente: José Miguel Parrinha Martins, Técnico Superior;-----------------------------------------------
Vogais efetivos: Maria de Fátima Grilo Martins Coveiro, Técnica Superior, que substituirá o 
presidente nas suas faltas e impedimentos e Cármen Sofia Moisão Santos, Técnica Superior;----
Vogais suplentes: João Manuel Raimundo Batista Rodeia Machado e Joaquina Maria Ameixa 
Rita, dirigentes intermédios de 2º grau.--------------------------------------------------------------------------
Considerando o disposto no nº 4 do artigo 9º da citada Portaria, são designados, para 
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assegurar o apoio administrativo e de secretariado ao júri, quando se justifique, os Assistentes 
Técnicos Jorge Magalhães e Susana Pontes, afetos ao Gabinete de Recursos Humanos.-----------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 660)--------- 
 

2.3. – Reembolso de valor de bilhetes;------------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 9977, de 22 de setembro de 2022, do Serviço de Ação Cultural, propondo a 
devolução do valor dos bilhetes relativos ao espetáculo denominado Tonicha – A Eterna 
Menina, realizado dia 20 de maio de 2022 no Pax-Júlia Teatro Municipal, às pessoas 
identificadas na lista que se junta e que constitui documento anexo número dois que faz parte 
integrante da presente ata, que quiseram ser ressarcidas com a devolução do dinheiro e que 
apresentaram o respetivo bilhete.---------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.(Deliberação nº 661)------------------------------------- 
 

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

 
Registo nº 9460, de 07 de setembro de 2022, do Gabinete de Apoio ao Investimento, 
informando que a ocorrência de casos de gripe aviaria na população de aves obrigou a tomada 
de medidas de contenção sanitária que inviabilizaram o funcionamento regular do quiosque do 
Parque da Cidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, propôs-se que fosse considerada a possibilidade de isentar de pagamento o 
concessionário, a empresa Vanguardaeuforia, UniPessoal, Ldª, durante o período de um mês 
a aplicar ao pagamento de outubro.------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.(Deliberação nº 662)------------------------------------- 
 

2.5. – Pedido de cedência a título gratuito do Pavilhão dos Sabores, sito 
no Parque de Feiras e Exposições de Beja;------------------------------------------------------ 

 
Requerido pela ROAD 21 Portugal Classic Association, a cedência a título gratuito do Pavilhão 
dos Sabores, sito no Parque de Feiras e Exposições de Beja, para organização de um jantar de 
boas vindas aos participantes no evento “48 horas Alentejo”, dia 14 de outubro de 2022.--------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 663)------------ 
 

2.6. – Proposta de aprovação de minuta de adenda a contrato avulso;------ 

 
Presente a minuta de adenda ao contrato avulso da empreitada de “Valorização do Espaço 
do Fórum Romano de Beja, que constitui documento anexo número três e faz parte 
integrante da presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 664)--------- 
 

2.7. – Proposta de anulação das deliberações referentes à alienação dos 
Lotes A7, A9 e A10 da Zona Acolhimento Empresarial Norte;----------------------- 

 
Informação de 30 de setembro de 2022, do Gabinete de Apoio ao Investimento, dando 
conhecimento que, por deliberação de câmara tomada a 07 de abril de 2021, foi aprovado o 
Memorando de Entendimento entre o Município de Beja e a empresa JPTREH, Unipessoal, Ldª, 
para alienação dos Lotes A9 e A10. Foi também deliberado, em reunião de câmara de 21 de 
abril de 2021, aprovar o Memorando de Entendimento entre o Município de Beja e o senhor 
Carlos Fernando Baptista Margarido para alienação do Lote A7.------------------------------------------
Considerando que destas assinaturas os processos não tiveram qualquer desenvolvimento e 
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não tem sido possível contatar os promotores, propôs-se:-------------------------------------------------
1. Que o Município denuncie os Memorandos de Entendimento, nos termos do nº 2 da 
cláusula 3ª dos mesmos;---------------------------------------------------------------------------------------------
2. Que todos os terrenos que fiquem vagos por incumprimento dos promotores sejam objeto 
de um procedimento por concurso público para a sua alienação a desenvolver logo após 
concluídos estes processos.-----------------------------------------------------------------------------------------
O Gabinete de Apoio ao Investimento tem vindo a desenvolver diversas diligências para aferir 
o cumprimento de prazos por parte dos promotores que assinaram memorandos de 
entendimento e adquiriam terrenos, no sentido de poder disponibilizar mais terrenos para o 
investimento e impedir que terrenos públicos com forte apoio no custo das infraestruturas 
estejam parados sem qualquer andamento.--------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, anular as deliberações referentes à alienação dos Lotes 
A7, A9 e A10 da Zona Acolhimento Empresarial Norte.(Deliberação nº 665)------------------------------ 
 
O vereador Vítor Picado referiu que os vereadores da Coligação Democrática Unitária estão de 
acordo com este procedimento porque se o mesmo não avançou tem que naturalmente 
reverter mas não quis deixar de dizer que às vezes é preciso ter cuidado na forma como se 
gerem estes processos e até a forma como se comunica, porque foi um dado adquirido que 
Beja iria ter uma fábrica de massas e uma fábrica de cerveja mas, na sua opinião, parece-lhe 
haver e ter havido, nos casos em concreto, alguma falta de pro-atividade por parte da Câmara 
Municipal para que os mesmos se concretizassem perdendo-se assim mais uma oportunidade 
de instalação de unidades que seriam de todo interessantes.--------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara referiu que as situações são diferentes, ou seja, esta proposta 
aqui submetida é a anulação de memorandos de entendimento sem escrituras realizadas e 
sobre estas nada foi anunciado, sublinhou, o que foi anunciado com mais ênfase foi 
nomeadamente uma fábrica de massas e uma suposta grande fábrica de cerveja que ocupou 
sete lotes desta zona e aí sim houve escritura dos terrenos, a empresa envolvida tinha apoio 
do IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, I.P., e estavam reunidas as condições 
de abastecimento de água, gás e eletricidade à zona com projetos feitos e aprovado mas de 
um dia para o outro foi recebida uma ata da empresa de nacionalidade espanhola a dizer que 
tinham desistido do investimento. Tem havido muita dificuldade em contatar esta empresa no 
sentido de reaver os terrenos, que ocupam cerca de 1/3 da Zona Industrial, para colocá-los 
novamente no mercado.---------------------------------------------------------------------------------------------
Contudo, esta é daquelas situações que, como diz o ditado, se pode ser preso por ter cão e por 
não ter, ou seja, imagine-se que a empresa anunciava que tinha apoio do IAPMEI, queria 
instalar uma fábrica em Beja com a criação de 150 postos de trabalho e a Câmara Municipal 
tinha terrenos para vender a baixo custo mas não os disponibilizava, provavelmente iriam dizer 
que a autarquia teve um pássaro na mão e deitou-o fora para outro município, portanto, a 
Câmara Municipal fez tudo para que o investimento fosse concretizado mas infelizmente 
existem pessoas menos sérias nestes meios e eles têm de arcar com as consequências 
políticas, não obstante, ninguém ficou mais aborrecido, triste e zangado nesse dia que ele 
próprio e o executivo em permanência porque trabalharam afincadamente para que isto se 
concretizasse, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

 
Registo nº 10267, de 04 de outubro de 2022, do Serviço de Ação Cultural, propondo, no 
âmbito do convite que o projeto Paulo Ribeiro & Grupo Coral e Etnográfico “Os Camponeses 
de Pias”, recebeu do artista Pedro Abrunhosa, para participar na sua digressão Europeia 
marcada para o último trimestre de 2022, entre os dias 22 de outubro e 11 de novembro, a 
atribuição de um subsídio no valor de 2.000,00 €, uma vez que se trata de uma excelente 
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oportunidade de levar o Cante Alentejano a importantes cidades europeias (Luxemburgo, Paris, 

Bruxelas e Londres), promovendo de forma relevante o Alentejo e a sua identidade cultural.------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de dois mil euros.(Deliberação nº 666)--------------------------------------------------------------------- 
 
Em seguida o senhor vereador Rui Marreiros, responsável pelos pelouros da Divisão de 
Ambiente e Sustentabilidade; Divisão de Administração Urbanística; Divisão de Serviços 
Operacionais (com exceção do Serviço de Empreitadas); Serviço Municipal de Proteção Civil; 
Gabinete de Gestão da Mobilidade e Gabinete de Apoio aos Eleitos, apresentou os seguintes 
assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

 
Requerido por Almerinda Maria Coelho Xavier Ramalhosa, que pretendendo vender o prédio 
sito na Rua Pé da Cruz, nº 13, 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 

667)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Manuel Francisco Faleiro e Maria Lúcia do Rosário Faleiro Soares de Jesus, que 
pretendendo vender o prédio sito na Rua de São Gregório, nº 24, em Beja, pelo valor de 
26.000,00 €, 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 

668)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Eletrificadora H. Diogo Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender o prédio sito 
na Rua de São Gregório, nº 1, r/c, em Beja, pelo valor de 42.500,00 €, 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 

669)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Yellow Nuance – Sociedade Imobiliária, Ldª, que pretendendo vender o prédio 
sito na Rua Dr. Aresta Branco, nº 48, em Beja, pelo valor de 84.000,00 €, 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 

670)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Joaquim António Rosa Afonso, que pretendendo vender o prédio sito na Rua 
da Palma, nº 12, em Beja, pelo valor de 23.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja 
se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e venda 
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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 

671)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Eletrificadora H. Diogo Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a fração C do 
prédio sito na Rua de São Gregório, nº 1, em Beja, pelo valor de 42.500,00 €, 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 

672)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Maria Augusta Guerreiros dos Santos, que pretendendo vender o prédio sito 
na Rua da Branca nº 15, em Beja, pelo valor de 24.000,00 €, 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 

673)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Exubercascade, Ldª, que pretendendo vender a fração K do prédio sito no 
quarteirão delimitado pela Rua General Teófilo da Trindade nº 129 – Rua Infante Dom 
Henrique nº 75 – Rua de Lisboa nºs 60 e 60-A e Rua Conselheiro Menezes, 2º esqº, em Beja, 
pelo valor de 250.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não 
exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e venda do mesmo.-------------------
Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação interesse no exercício do mesmo.--------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 

674)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.10. – 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 das licenças especiais de ruído e de recinto improvisado para a realização 
do evento "XXXIII Semana Cultural – 2022", de 22 a 28 de agosto de 2022.-----------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 675)------------ 
 
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 "Noites ao 
Fresco", no recinto da Escola Primária, em Salvada, dia 03 de setembro de 2022.-------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 676)------------ 
 
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 musical "Noites 
ao Fresco", no Largo da Igreja, em Quintos, dia 10 de setembro de 2022.------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 677)------------ 
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Requerido pela União de Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da Feira, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização do 
evento "Feira da Terra", no Jardim Público de Beja, dias 16 a 18 de setembro de 2022.------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 678)------------ 
 
Requerido pela Junta de Freguesia de São Matias, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído para a realização do evento de música popular 
"Noites ao Fresco", no recinto das Festas – Rua 25 de Abril, dia 13 de agosto de 2022.-------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 679)------------ 
 
Requerido pela Junta de Freguesia de São Matias, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído para a realização do evento "Noites ao Fresco", no 
Largo da Igreja – recinto das Festas da Freguesia, dia 20 de agosto de 2022.--------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 680)------------ 
 
Requerido pela Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização das Festas em Honra de 
São Luis, no espaço exterior da escola – Rua Sidónio Pais, de 12 a 15 de agosto de 2022.----------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 681)------------ 
 
Requerido pelo Grupo Cultural e Desportivo do Alcoforado, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização do evento "Festival 
Gastronómico do Grão", no Edifício da Escola Primária, na Rua Central, em Nossa Senhora das 
Neves, dias 08 e 09 de outubro de 2022.------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 682)------------ 
 
Requerido pelo Louredense Futebol Clube, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão da licença especial de ruído para a realização do evento "Fim-de-semana Cultural 
Louredense", no Campo de Jogos José Cardador, em Santa Clara do Louredo, dias 26 e 27 de 
agosto de 2022.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 683)------------ 
 
Requerido pelo Centro Cultural e Desportivo da Trindade, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização das Festas Tradicionais em 
Honra de Nossa Senhora dos Remédios, no recinto da antiga Junta de Freguesia de Trindade, 
de 09 a 11 de setembro de 2022.----------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 684)------------ 
 
Requerido pela Arruaça – Associação Juvenil, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão da licença especial de ruído e de ocupação do espaço público, para a realização do 
evento "Mercado Livre de Outono", na Praça da República, dia 24 de setembro de 2022.---------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 685)------------ 
 
Requerido pela Associação de Jovens – Animus Jovem, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização do evento "Encontro de 
Grupos Corais e Baile", no pátio exterior do Centro de Convívio de Santa Clara do Louredo, dia 
24 de setembro de 2022.---------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 686)------------ 
 
Requerido pela Associação Cultural Moços da Aldêa, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença de recinto improvisado para a realização de uma vacada 
alentejana, no recinto junto ao campo de jogos José Agostinho de Matos, em Cabeça Gorda, 
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dia 13 de agosto de 2022.--------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 687)------------ 
 
Requerido pela Casa do Povo de São Matias, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão da licença especial de ruído para a realização de animação musical, no Largo da Igreja, 
dia 25 de setembro de 2022.----------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 688)------------ 
 
Requerido pela Comissão de Festas de Nossa Senhora das Neves, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão das licenças especial de ruído e recinto improvisado para a 
realização de uma garraiada no CM1045 – Rua Catarina Eufémia, em Nossa Senhora das Neves, 
dia 01 de outubro de 2022.------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 689)------------ 
 
Requerido por Márcio Durval Freitas, promotor do Circo Arena, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão das licenças especial de ruído, recinto itinerante e ocupação do 
espaço público, para a realização de espetáculo de circo – Circo Arena – na Rua Francisco 
Miguel Duarte, em Beja (junto à piscina municipal coberta), dias 23, 24 e 25 de setembro de 
2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 690)------------ 
 
Requerido por Armando José Valente Tomás, promotor do evento “Festa do Vizinho”, a 
isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído para a 
realização do evento "Festa do Vizinho", na Avenida Miguel Fernandes, em Beja, dia 24 de 
setembro de 2022.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 691)------------ 
 
Requerido por Gonçalo Pires Cordeiro, promotor do evento musical solidário “O Nosso 
Gonçalinho”, a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído para a realização de um evento musical solidário "O Nosso Gonçalinho", na Rua José 
Joaquim Fernandes, 26, Penedo Gordo, dia 16 de setembro de 2022.-----------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 692)------------ 
 

2.11. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças de interrupção de trânsito;------------------------------------------------------------ 

 
Requerido pela União de Freguesias de Salvada e Quintos, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença de interrupção de trânsito (outras licenças: corte de ruas), na 
Praça 5 de Outubro, Rua da Parreira e Zona Envolvente ao Jardim da Casa do Povo, em 
Salvada, para a realização do evento "XXXIII Semana Cultural – 2022", de 22 a 28 de agosto de 
2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 693)------------ 
 
Requerido pela Junta de Freguesia de Beringel, a isenção do pagamento de taxas devidas pela 
emissão de licença para a interrupção de trânsito, na Praça Dr. Carlos Moreira e zonas 
envolventes, em Beringel, de 07 a 12 de setembro de 2022, com vista à realização das 
tradicionais Festas de Beringel.-------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 694)------------ 
 
Requerido pela Rufar & Bombar – Associação Cultural, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença de interrupção de trânsito para a realização do desfile 
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"BEJÁBOMBAR – Festival de Bombos e Percussão Tradicional", dia 01 de outubro de 2022.--------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 695)------------ 
 

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

 
Registo nº 10258, de 04 de outubro de 2022, do Gabinete de Higiene, Segurança e Saúde no 
Trabalho, propondo com a presente informação, a abertura de procedimento por concurso 
público para o fornecimento contínuo de fardamento e equipamento de proteção 
individual.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. Conclusão do procedimento anterior: O procedimento anterior para a “aquisição de 
fardamento e equipamento de proteção individual” foi elaborado ao abrigo do concurso 
público CP_2018_073. O contrato foi celebrado em 30/10/2018 e o seu término ocorreu em 
30/10/2021.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B. Proposta do procedimento:-------------------------------------------------------------------------------------
Uniformização do Fardamento: O uso diário do fardamento, provoca um desgaste precoce nos 
tecidos, assim, além do fardamento que anualmente é distribuído, torna-se necessário 
proceder continuamente (ao longo do ano) à distribuição de fardamento de acordo com as 
necessidades dos trabalhadores.-----------------------------------------------------------------------------------
Deste modo, e por forma a ser possível gerir melhor os tamanhos/quantidades existentes em 
armazém optou-se por uniformizar as cores das calças dos vários serviços existentes na 
autarquia. Todos os serviços que usam fardamento, passam a utilizar calças de cor azul e assim 
é possível um melhor controle do stock existente e consequentemente uma resposta imediata 
às necessidades dos trabalhadores.-------------------------------------------------------------------------------
Descontinuidade do Fardamento: O fardamento atualmente utilizado pelos trabalhadores não 
terá continuidade. Para além da uniformização da cor das calças, foram alteradas 
características técnicas (no que respeita à composição do algodão) por forma a dar mais conforto 
ao trabalhador a realizar por serviço/trabalhador.------------------------------------------------------------
Equipamento de proteção individual (EPI): Os EPI’s protegem o trabalhador dos riscos diários a 
que estão sujeitos e são de caráter obrigatório. Além da distribuição anual do calçado de 
segurança (inverno e verão), torna-se por vezes necessário proceder-se a distribuições 
intermédias, dependendo do desgaste do calçado, associado ao uso diário e ao tipo de 
trabalho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, propõe-se a abertura de concurso público para aquisição de fardamento e 
equipamento de proteção individual, pelo período de um ano, com possibilidade de renovação 
por igual período:------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO: Considerando que o valor do contrato a celebrar, nos termos 
do artigo 17 do Código dos Contratos Públicos (CCP), terá um valor estimado de 99.839,05 €, 
para o período de um ano e 199.678,10 €, para o período de dois anos, valores a que acresce o 
IVA à taxa de 23%; e tendo em atenção os artigos 20º, 36º e 38º do CCP, propõe-se a abertura 
do procedimento por concurso público para “Aquisição de fardamento e equipamento de 
proteção individual”.-------------------------------------------------------------------------------------------------
2. PEÇAS DO PROCEDIMENTO: Nos termos dos números 1 e 2 do artigo 40º do CCP, as peças do 
procedimento são as seguintes: Anúncio; Programa do Concurso e Caderno de Encargos que 
constituem documento anexo número quatro e fazem parte integrante da presente ata.--------
3. JÚRI DO PROCEDIMENTO: Nos termos do artigo 67º do CCP, propõe-se a seguinte constituição 
do Júri:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Paulo Fernando Barros Bel Luís, Chefe da DSO;-------------------------------------------------
Vogais efetivos: Fátima Cortes, Técnica Superior do Gabinete Jurídico Municipal, que 
substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos e Rute Gomes, Técnica Superior da 
DSO;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Vogais suplentes: Fernanda Almeida, Técnica Superior da DAF e Pedro Branco, Dirigente 
Intermédio de 4º Grau da DSO.-------------------------------------------------------------------------------------
4. GESTOR DO CONTRATO: Para efeitos do disposto no artigo 290º-A do Código dos Contratos 
Públicos, propõe-se designar como gestor do contrato a Engenheira Rute Isabel Figueira 
Gomes Gamito, na qualidade de Técnica Superior de Higiene e Segurança do Trabalho.-----------
5. PRAZO DE FORNECIMENTO: Após receção do pedido, o fornecedor obriga-se a fornecer o 
material no prazo indicado na proposta, cujo máximo é de 30 dias.--------------------------------------
6. CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO: A adjudicação, de acordo com o disposto na alínea a) do nº 1 do 
artigo 74º do CCP, é feita de acordo com o critério da proposta economicamente mais 
vantajosa, determinada pela melhor relação qualidade-preço, na qual o critério de adjudicação 
é composto por um conjunto de fatores, relacionados com diversos aspetos da execução do 
contrato a celebrar.----------------------------------------------------------------------------------------------------
7. PREÇO BASE: O preço base anual para o procedimento, é de 99.839,05 € (noventa e nove mil 

oitocentos e trinta e nove euros e cinco cêntimos), o que totaliza o valor de 199.678,10 € (cento e 

noventa e nove mil seiscentos e setenta e oito euros e dez cêntimos) para o período dos 2 anos, 
valores a que acresce o IVA à taxa de 23%.----------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 696)--------- 
 
Em seguida a senhora vereadora Marisa Saturnino, responsável pelos pelouros da Divisão de 
Desenvolvimento e Inovação Social; Gabinete de Recursos Humanos; Divisão de Educação, 
Desporto e Juventude; Partido Médico Veterinário, apresentou os seguintes assuntos:------------ 
 

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

 
Registo nº 9502, de 07 de setembro de 2022, do Serviço de Educação, informando que, no 
âmbito da descentralização de competências em matéria de Educação, ao abrigo do Decreto-
Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro, e a fim de preparar o início do ano letivo 2022/2023, foram 
celebrados os protocolos entre o Município de Beja, o Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja e 
a Associação Portuguesa para a Inovação e Empreendedorismo Social e Digital e entre o 
Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja e a ATB – Associação Tempos Brilhantes, que 
constituem documento anexo número cinco e fazem parte integrante da presente ata, com 
vista a implementar as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) do 1º ao 4º ano do 1º 
Ciclo do Ensino Básico, de acordo com a Portaria nº 644-A/2015 (2ª série), de 24 de agosto, em 
ambos os Agrupamentos de Escolas de Beja.-------------------------------------------------------------------
É de realçar que os Protocolos são elaborados com base na informação emanada pelos 
Conselhos Pedagógicos de ambos os Agrupamentos de Escolas, e submetidos à aprovação dos 
Conselhos Gerais, onde consta a descrição das atividades bem como a recomendação da(s) 
empresa(s) a contratar.-----------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os presentes protocolos.(Deliberações nº 697 e 

698)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

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

 
Requerido pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão de licença da atividade de realização de espetáculos de natureza desportiva, 
denominada Caminhada “Outubro ROSA”, que se realizará dia 08 de outubro de 2022.-----------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 699)------------ 
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2.15. – Propostas de atribuição de subsídios:------------------------------------------------- 

 
Registo nº 10239, de 03 de outubro de 2022, do Serviço de Desporto, propondo a atribuição 
de um subsídio no valor de 500,00 € ao Grupo Desportivo e Cultural de Mombeja, no âmbito 
da realização do Passeio BTT “Pelos Trilhos de Mombeja“, dia 04 de setembro e do Trail 
“Trilhos do Outeiro do Circo”, dia 18 de setembro de 2022, iniciativas que receberam cerca de 
trezentos participantes.----------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor total de quinhentos euros.(Deliberação nº 700)---------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 10242, de 03 de outubro de 2022, do Serviço de Desporto, propondo a atribuição 
de um subsídio no valor de 750,00 € ao Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça-Gorda – 
Secção de BTT e Cicloturismo, no âmbito da realização da “2ª Ultra Maratona BTT”, realizada 
dia 24 de setembro de 2022, iniciativa que recebeu mais de trezentos participantes.---------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor total de quinhentos euros.(Deliberação nº 701)---------------------------------------------------------- 

 

2.16. – Resumo Diário de Tesouraria nº 188, relativo ao dia quatro de 
outubro de dois mil e vinte e dois;------------------------------------------------------------------- 

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

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

 
O senhor Presidente da Câmara relativamente à questão colocada pelo senhor António 
Francisco João, sobre o projeto da Liga dos Combatentes para instalação do Monumento, 
informou que o mesmo tem a localização definida e todo o apoio da Câmara Municipal de Beja 
sendo o único entrave ainda o projeto de execução sobre o qual os serviços técnicos estão a 
falar com o Arquiteto Eduardo Varandas da Liga dos Combatentes a nível nacional no sentido 
de definir algumas questões. Pessoalmente e da parte da Câmara de Beja não tem feito outra 
coisa que não seja acelerar o processo para instalação do Monumento ao Combatente no 
Jardim do Ultramar e independentemente de Beja ser a única cidade ou não que não tem um 
monumento deste género é um gosto pessoal que tem em erguer-se o monumento ao antigo 
combatente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Carlos Martins, em nome de utilizador livre e como sócio de um clube de natação 
recreativa denominado NADEM (Nadar também abraçamos o desafio da esclerose múltipla), deixou 
as seguintes questões e sugestões relativamente à utilização das piscinas municipais:----
Horários – Referiu que há uns anos a piscina funcionava todos os dias na parte da tarde 
período que foi suprimido. Depois, há um ano a utilização livre ao domingo foi também 
suprimida mas que este ano voltou a poder ser utilizado novamente e ainda bem. Os sábados, 
geralmente tinham duas pistas para utilização livre mas, entretanto, deixou de ter utilização 
livre estando apenas afeta aos clubes, crianças, formações e etc.. Mais, as segundas-feiras 
sempre foram tradição no que respeita à limpeza dos tanques das piscinas mas, sendo essa 
limpeza hoje em dia feita de outra forma não consegue perceber porque é que a piscina 
descoberta ainda está encerrada ao público à segunda-feira de manhã, abrindo para os clubes 
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e disponibilizando apenas uma pista para o público na parte da tarde. Acrescentou ainda que 
ao sábado, podia ser vista a possibilidade de abrir a piscina descoberta às 08:00h para os 
utilizadores livres e depois das 09:00h até às 12:30h ou 13:00h para os clubes o que já seria 
melhor que nada.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Clube NADEM, disse que o mesmo não tem muitos sócios mas tem alguns 
praticantes e se uma pessoa quiser nadar todos os dias gasta 50,00 €. Não sabe quanto é que 
os praticantes de outros clubes pagam mas gostava que o executivo tivesse esta situação em 
atenção.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à integração e igualdade chamou a atenção que tanto a piscina descoberta 
como a coberta deviam ter uma plataforma elevatória para os tanques, quanto é que custa? 
Na sua opinião custa apenas boa vontade e aliás são componentes que podem ser 
comparticipadas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sugeriu que nos balneários fosse instalado, num dos chuveiros, umas barras e um banco para 
quem tiver algumas dificuldades se sentar e tomar um duche. Quanto custa? Mais uma vez 
apenas boa vontade.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Sugeriu também, uma vez que o edifício tem deficiências térmicas que no inverno faz com que 
o corredor de acesso aos tanques fique completamente encharcado devido à condensação de 
água que escorre pelas paredes, que fossem aplicadas no pavimento umas fitas 
antiderrapantes para evitar quedas, principalmente de pessoas como ele próprio com 
mobilidade reduzida, disse.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor Hélder Parrinha, relativamente aos moloks, referiu que o equipamento instalado na 
Rua da Olivença também costuma estar rodeado de “monos” há semelhança do referido pela 
senhora vereadora Maria de Fátima Estanque.----------------------------------------------------------------
Voltou a referir o eterno problema da iluminação na Rua Dr. António Covas Lima onde foram 
substituídas há pouco tempo algumas luminárias mas enquanto não limparem as árvores o 
problema não fica resolvido.----------------------------------------------------------------------------------------
Deu conhecimento também que na Rua 25 de Abril, cerca do estacionamento do Pingo Doce, 
foi efetuado um arranjo naquele terreno com a colocação de umas lajes hexagonais que 
deviam estar preenchidas com brita porque no estado em que se encontra as pessoas têm 
dificuldades em andar, disse.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, relativamente à intervenção do senhor Carlos Martins, tomou 
boa nota das sugestões apresentadas, nomeadamente, a instalação de uma barra e banco no 
chuveiro e a colocação de fitas antiderrapantes, elementos, relativamente simples de 
implementar mas, de facto, a piscina coberta é dos equipamentos mais difíceis que o 
Município gere pela carga de utilização que tem. Necessita de uma intervenção expressiva ao 
nível dos balneários embora já tenha sofrido algumas intervenções, nomeadamente ao nível 
dos azulejos do tanque que foram substituídas por uma tela, ao nível das condutas, e ao nível 
do edifício no exterior que foi pintado em 2021.--------------------------------------------------------------
Relativamente às observações feitas pelo senhor Hélder Parrinha tomou nota, contudo, 
relativamente às lajes na Rua 25 de Abril informou que esses materiais estão muito em uso 
agora por toda a Europa, chamam-se grelhas de arrelvamento e tecnicamente não é suposto 
estarem cheias até ao limite, disse.------------------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino prestou os seguintes esclarecimentos:-----------------------
Relativamente aos valores que o senhor Carlos Martins apresentou crê que há alguma 
confusão mas é um assunto que irá averiguar.-----------------------------------------------------------------
Relativamente aos horários e tendo em conta a panóplia de clubes que existem e que têm uma 
componente forte a nível de competição, existindo apenas aquele espaço para treinar, 
efetivamente como se diz popularmente “há que dividir o mal pelas aldeias” pelo que se tenta 
dar lugar a todos de acordo com as sugestões dos clubes e dos utilizadores livres. Bem sabe 
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que não é a solução ótima mas é a possível e sempre se tem feito um esforço para que assim 
seja, aliás, mesmo durante a pandemia houve a preocupação de deixar as pessoas nadar 
porque obviamente não são insensíveis relativamente a tudo o que respeita à saúde. A 
sugestão da piscina abrir às 08:00h ao sábado é uma questão que poderá ver com os serviços 
para ver se há essa possibilidade e disponibilidade por parte dos funcionários uma vez que eles 
só entram às 09:00h.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Deu ainda conhecimento ao senhor Carlos que foram candidatadas duas cadeiras, uma para a 
piscina coberta outra para a piscina descoberta e aguarda-se o resultado para se poder instalar 
os dois equipamentos sendo que, neste momento, a prioridade é naturalmente a instalação na 
piscina coberta. Estes equipamentos, foram vistos pelo Balcão de Inclusão e pelo coordenador 
de desporto e são cadeiras que colocam a pessoa diretamente dentro de água.---------------------
Relativamente à colocação das fitas antiderrapantes, barras e banco no chuveiro, informou 
que depois da reunião que teve com o senhor Carlos e com o senhor José Maria, falou 
imediatamente com os serviços sobre esta matéria mas irá reforçar esta questão junto dos 
mesmos porque são coisas particularmente fáceis de resolver, disse.----------------------------------- 
 

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

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

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

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

 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Beja 
 

 
______________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 
 

O Assistente Técnico 
 

 
_____________________ 
João Daniel Frazão Felício 

 

Aprovada por unanimidade em 

reunião de câmara realizada em 20 

de outubro de 2022 
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