
 
 

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 e um da reunião de câmara ordinária realizada a vinte 
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, que justificou esta alteração de agenda devido a um 
conjunto de situações com as quais o executivo em permanência se deparou e que 
impossibilitaram a realização da reunião na data prevista.------------------------------------------------- 
 

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

 

1.1. – Proposta de aprovação das atas números 19/2022 e 20/2022;---------- 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, foram 
colocadas à votação as seguintes atas, previamente enviadas a todos os eleitos:--------------------
nº 19/2022, relativa à reunião de câmara realizada no dia vinte e dois de setembro de dois mil 
e vinte e dois, aprovada por maioria com a abstenção do senhor vereador Rui Inácio Marreiros 
por não ter participado na mesma.(Deliberação nº 702)------------------------------------------------------
nº 20/2022, relativa à reunião de câmara realizada no dia seis de outubro de dois mil e vinte e 
dois, aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 703)-------------------------------------------------------- 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado começou por saudar esta nova forma de realizar as reuniões 
de câmara transmitidas em direto através das plataformas digitais que leva as propostas 
apresentadas por todos neste órgão ao conhecimento das pessoas lá em casa e desejou um 
bom trabalho à empresa que presta este serviço.-------------------------------------------------------------
Relativamente à marcação desta reunião, não obstante os vereadores da CDU compreenderem 
os motivos que levaram ao reagendamento da mesma, considerou que deveria ter havido um 
contato prévio para se chegar a um consenso em termos de data, uma vez que eles também 
têm compromissos profissionais e, pessoalmente, foi-lhe difícil conseguir desmarcar alguns 
deles para estar hoje aqui presente.------------------------------------------------------------------------------
Em seguida colocou as seguintes questões:---------------------------------------------------------------------
Perguntou qual o ponto da situação relativamente ao hospital privado uma vez que o projeto 
de arquitetura era para ter sido entregue nos serviços da Câmara até fevereiro deste ano. 
Neste âmbito, perguntou também se o executivo em permanência tem desenvolvido contatos 
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com a tutela no sentido de acompanhar as necessidades ao nível da intervenção no Hospital 
José Joaquim Fernandes, nomeadamente a 2ª Fase de construção bem como a questão do 
equipamento de ressonância magnética e a problemática associada à falta de médicos de 
família um pouco por todo o Concelho, disse.------------------------------------------------------------------ 
 
A senhora vereadora Maria de Fátima Estanque começou por saudar a atitude do executivo 
em permanência relativamente ao pedido de reunião com caráter de urgência às 
Infraestruturas de Portugal, I.P., para se abordar e tentar chegar a uma solução relativamente 
à problemática existente na EN260.-------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à EN121, vulgo IP8, questionou se as bandas sonoras entretanto colocadas não 
irão futuramente condicionar uma intervenção total em todo o traçado.------------------------------ 
 
O senhor vereador Rui Eugénio começou por deixar uma saudação especial a quem os está a 
acompanhar por estas novas plataformas e colocou duas questões.-------------------------------------
Relativamente ao NADA Fest e uma vez que têm acompanhado a troca de emails sobre a 
realização deste evento no próximo ano, constataram que, há semelhança do que aconteceu 
este ano, se repete algum desencontro entre a Câmara Municipal e a Associação Culturmais. 
De referir que o orçamento apresentado ronda os 30.000,00 € e a autarquia propõe um apoio 
de 6.000,00 €, ou seja, cerca de 1/5 do valor total. Assim, perguntou se as negociações estão 
fechadas e, caso a resposta seja afirmativa, consideram os vereadores da CDU que, 
eventualmente, terá que se ponderar em inscrever no próximo orçamento uma verba em 
concreto para este festival ou outros que apresentem propostas efetivas.-----------------------------
Relativamente à campanha de controlo da população de pombos em execução há algumas 
semanas perguntou se já existem alguns dados concretos e aproveitou para solicitar mais 
alguns esclarecimentos, nomeadamente, onde é que estão instaladas as gaiolas de captura, 
para onde é que as mesmas irão ser deslocadas e em que edifícios serão colocados os espigões 
para evitar que os pombos nidifiquem, disse.------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro começou por congratular todos os membros do 
executivo pelo facto de finalmente se ter iniciado as transmissões das reuniões de câmara 
através de plataforma streaming, fator que considera importante na construção da 
participação democrática.-------------------------------------------------------------------------------------------
Solicitou ao senhor Presidente da Câmara, uma vez que se está em período de discussão de 
orçamento, informação sobre o valor gasto em atividades pontuais, isto, para ir de encontro à 
questão do NADA Fest e voltar a insistir que, na perspetiva do “Beja Consegue”, é importante 
que se defina e estabeleça uma estratégia para apoios de eventos culturais e desportivos e 
também quais são os que devem ser fortemente apoiados porque pode haver alguns que não 
sejam do interesse da Câmara Municipal de Beja. Imagine-se que alguém quer realizar o 
Festival do Atum, é um bom festival mas, eventualmente, em Beja não se enquadra, portanto, 
não se deve fazer a política de dar um bocadinho a todos mas sim a de investir 
estrategicamente naquilo que se considera mais importante para o Concelho e é isto que mais 
uma vez reitera, não se o apoio é grande ou pequeno, mas definirem-se estratégias e 
hierarquização de prioridades nos eventos culturais e desportivos para o Concelho.----------------
Para finalizar esta sua primeira intervenção e porque percebeu o motivo pelo qual a reunião 
foi alterada, julga que teve a ver com a presença do senhor Primeiro-Ministro António Costa 
em Beja, questionou o senhor Presidente da Câmara se aproveitou a oportunidade para lhe 
perguntar se veio pela estrada que não construiu, pela ferrovia que não eletrificou ou pelo 
aeroporto que não dinamizou, porque está certo que o senhor Presidente, ontem, teve uma 
ação de persuasão junto do nosso Primeiro-Ministro para que ele mais uma vez percebesse as 
dificuldades que o Concelho tem em crescer e se tornar mais preponderante naquilo que é a 
atividade nacional, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O senhor Presidente da Câmara prestou os seguintes esclarecimentos relativamente às 
questões colocadas:---------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobre o hospital privado, deu conhecimento que a última informação data de há 
sensivelmente um mês e meio atrás, na sequência de um contato direto com os promotores 
que transmitiram estar à procura de financiamento (cerca de 25.000.000,00 €) e que não querem 
desistir do projeto. A Câmara Municipal de Beja teve oportunidade de lhes transmitir que, no 
mínimo, já era tempo do projeto de arquitetura dar entrada nos serviços, portanto, os 
promotores têm mesmo que decidir se conseguem ou não executar o investimento, uma vez 
que não se pode ficar ad aeternum prolongando expetativas de um ano para o outro, se não 
conseguirem, a Câmara Municipal está disponível para iniciar o processo de reversão do 
terreno, que na altura foi vendido por ter havido manifestação de interesse, e destiná-lo a 
outros fins, no entanto, o desejo é que o investimento se concretize por se entender que uma 
unidade desta natureza trás muitos benefícios para a região.----------------------------------------------
No que se refere à ressonância magnética, a informação prestada pela Unidade Local de Saúde 
do Baixo Alentejo foi que, no último dia do prazo de reclamação da adjudicação do 
equipamento, a empresa derrotada voltou a reclamar pelo que o processo está agora no 
último patamar de instância jurídica. Quando houver decisão, em princípio, a sua instalação 
avançará mas o prazo de execução começa a ficar curto, porque o financiamento é através do 
PORTUGAL2020 que tem de estar executado antes do final de 2023 e, associada à instalação do 
equipamento, está também implícita a ampliação em alvenaria de uma parte do hospital. São 
contingências dos concursos públicos e dos direitos que assistem aos concorrentes no âmbito 
dos mesmos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à 2ª Fase de construção do Hospital, a Câmara Municipal acompanha 
naturalmente, não sabe se será incluída verba neste Orçamento Geral do Estado ou se abrirá 
algum Aviso no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência ou do PORTUGAL2030 mas a 
expetativa é que o hospital, que oferece condições muito precárias, possa ser contemplado no 
próximo quadro comunitário com aquilo que falta concretizar, e que ainda é muito, sendo que 
algumas das valências têm vindo a ser instaladas progressivamente.------------------------------------
Relativamente à EN121, deu conhecimento que os dois projetos dos dois concursos 
adjudicados estão a ser ultimados, nomeadamente, o troço entre Ferreira do Alentejo até ao 
limite do Concelho de Beja e depois até à chamada rotunda da Força Aérea. Estes projetos, 
como disse, estão em fase final e depois a intenção das Infraestruturas de Portugal, I.P. é 
lançar os concursos públicos de execução de obra e crê que as bandas sonoras não interferem 
em nada daquilo que vai ser a melhoria integral da via e que contemplará duas variantes, uma 
a Figueira de Cavaleiros, outra a Beringel, com 2,5km cada e em quatro faixas.----------------------
Relativamente ao NADA Fest e apoio para a sua realização em 2023, informou que a Câmara 
Municipal de Beja tem a sua posição fechada a qual já foi, inclusivamente, transmitida à 
Culturmais e portanto cabe à associação definir se, com o apoio que o Município dá e 
eventualmente com outros que poderão juntar, tem condições ou não de promover o evento 
nas dimensões que pretende.---------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à alteração do dia da reunião para hoje deveu-se a dois motivos, disse, o 
primeiro, foi a sessão de abertura do Fórum da Água sobre Alterações Climáticas, que está a 
decorrer no NERBE, que foi marcada para o dia 19, às 10:00 horas e onde ele próprio devia 
estar presente, e depois, em função de já muito tardiamente terem recebido a informação que 
o senhor Primeiro-Ministro e a Ministra da Defesa Nacional viriam a Beja à apresentação da 
nova aeronave que dará corpo à nova esquadra que se instalará na primavera de 2023, não 
conseguiriam estar presentes na reunião, portanto, esta imprevisibilidade fez com que não se 
conseguisse comunicar atempadamente o adiamento, como já aconteceu noutras situações, 
pelo que deixou um pedido de desculpa.------------------------------------------------------------------------
Depois, a presença do senhor Primeiro-Ministro e da Ministra da Defesa Nacional em Beja 
deveu-se a um convite do Chefe do Estado Maior da Força Aérea Portuguesa, entidade que o 
convidou a ele também, para a apresentação da primeira de cinco aeronaves que vai instalar 
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uma nova esquadra em Beja, com a chegada de 130 militares e cerca de mais 300 pessoas à 
cidade e, eventualmente, a concelhos vizinhos. Mais, o senhor Primeiro-Ministro está bem 
ciente das necessidades de acessibilidades do Concelho e Distrito, por isso está a ser 
executado o projeto de eletrificação da via-férrea para Casa Branca, por isso está adjudicada a 
aquisição com a vinda de algumas novas automotoras para a linha do Alentejo, por isso está a 
ser desenvolvido o processo de melhoramento da EN121, que como o senhor vereador Nuno 
Palma Ferro saberá, o Dr. Pedro Passos Coelho parou numa fase muito avançada de 
construção e, a Câmara Municipal, continua permanentemente a alertá-lo e ao Governo para 
essas necessidades. Informou ainda que, durante a próxima semana, irá reunir com o Ministro 
Pedro Nuno Santos, no âmbito da CIMBAL e portanto essas matérias não estão esquecidas, as 
necessidades estão identificadas e como se calcula não se resolvem com um simples estalar de 
dedos, são necessários projetos que estão todos em execução para depois se passar aos 
concursos. A situação do concelho e do distrito é esta, não é a que gostaria mas bate-se para 
que efetivamente as coisas melhorem.---------------------------------------------------------------------------
Ontem o senhor Primeiro-Ministro esteve em Beja para aquele efeito específico, muitas vezes 
o criticam por não vir a Beja, quando vem critica-se porque vem e anda-se sempre aqui nesta 
“pescadinha de rabo na boca” que não traz nada de positivo. Tudo o que é bom para Beja é 
bom para todos e a vinda desta esquadra da Força Aérea Portuguesa é claramente uma boa 
notícia para a cidade, disse.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro, solicitou o uso da palavra para dizer que sempre que se 
opta por Beja, na sua opinião, é uma boa opção, contudo, e para que fique bem claro, não 
criticou o senhor Primeiro-Ministro por ter vindo a Beja, aliás, gostou muito que ele tivesse 
vindo independentemente de ter tido que alterar a sua vida profissional, portanto, senhor 
Presidente, não crie a confusão de que houve crítica à vinda do senhor Primeiro-Ministro 
porque não houve, louva a vinda dele a Beja e gostaria que acontecesse mais vezes.---------------
Relativamente à estratégia dos apoios pontuais e uma vez que o senhor Presidente não 
respondeu, gostaria de saber qual a perspetiva em relação à criação de uma regra bem 
definida para apoio a atividades culturais e desportivas e definição de um plano estratégico 
claro e perfeitamente identificável sobre todo este fenómeno no nosso concelho.------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara referiu, como o senhor vereador saberá, que as atividades 
regulares das instituições estão devidamente apoiadas, este ano com um crescimento de 25% 
nos valores atribuídos, cerca de 250.000,00 € para o conjunto das associações culturais e 
desportivas. Relativamente aos eventos pontuais é muito difícil criar uma regra exata porque 
senão deixam de ser pontuais, o que eventualmente terá de ser pensado é que alguns desses, 
que vêm sendo pontuais há muitos anos, passem a ser designados de regulares com 
financiamento e não estarem sujeitos a avaliações com as quais uns concordam mais e outros 
menos, está lembrar-se por exemplo do FITA, dos Sabores no Barro, do Festival da Silarca, etc.. 
Já o referiu aqui, e embora saiba que aquilo que vai dizer não é simpático porque a pessoa não 
está presente, mas também não é nada de ofensivo, aliás, nunca o faria em circunstância 
nenhuma, que o ex-Presidente João Rocha no mandato anterior, enquanto vereador da CDU, 
quando se submetiam estas propostas à votação lhe referia que eventualmente seria melhor 
dar menos a uns e concentrar mais verba noutros, bom, é uma possibilidade que não descarta 
mas naturalmente que uma decisão destas irá gerar mais satisfação para uns e menos para 
outros, portanto, está disponível para com todos os vereadores se encontrar estratégias que, 
não sendo necessariamente unânimes, reúnam ainda assim o maior consenso possível, disse.-- 
 
O senhor vereador Vítor Picado, relativamente a esta questão do movimento associativo 
recreativo, desportivo e cultural, referiu que aquilo que os vereadores da CDU sempre 
disseram, quando defenderam a duplicação da verba disponível em orçamento, foi que 
naturalmente nem todos iriam receber o dobro e estão de acordo que eventos que marcam 



 

Página 5 de 18 
 

pela sua longevidade e mais-valia que trazem para a cidade, concelho e até para a região 
devem ser fortemente apoiados pelo executivo camarário, o problema é que quando não 
estão definidos estes critérios, existe pouca diferença, em termos financeiros, entre uma 
associação que faz pouco e outra que faz muito, e isto traduz-se depois nas dificuldades com 
que o movimento associativo se depara contrariamente ao que deveria de ser, 
nomeadamente, considerá-lo um parceiro fundamental que chega até a outras áreas de 
intervenção que o Município não chega. Esta mensagem devia ser clara a partir da reunião de 
câmara para o movimento associativo afirmando que estão juntos de forma a levar o Concelho 
de Beja para a frente. Outra questão, é a informação atempada e a ausência de resposta que 
leva muitas vezes as pessoas ao desespero e isso chega-lhes frequentemente ao conhecimento 
nos emails que recebem, portanto, voltou a dizer que não há mal em dizer que não porque 
permite às pessoas partirem para outra, prorrogar as respostas é que se traduz em 
dificuldades perdendo-se de facto algumas oportunidades, disse.---------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros cumprimentou os presentes bem como aqueles que 
seguramente os acompanham através da transmissão streamig e, uma vez que o senhor 
Presidente já esclareceu o mais importante, completou apenas um detalhe relativamente à 
EN260 para informar que a Câmara Municipal reuniu também com a União de Freguesias de 
Beja de Salvador e Santa Maria da Feira para concertar posições, acompanharem em conjunto 
e exercer alguma pressão naquilo que as Infraestruturas de Portugal, I.P. possam vir a 
desenvolver a nível das acessibilidades ou de proteção da via.--------------------------------------------
Relativamente à questão colocada pelo senhor vereador Rui Eugénio, disse não lhe conseguir 
responder tal é a quantidade dos sítios e volatilidade dos espaços por onde as gaiolas circulam, 
têm estado no Pax-Júlia, no Hospital, na Base Aérea, nalgumas Associações de Condomínios, 
no edifício da GNR, portanto, estão em constante mudança. Há sempre seis/sete locais em 
“produção”, a empresa durante a noite faz a verificação do sucesso ou não da captura, já se 
ultrapassou as duas centenas de aves, não são muitos relativamente à população em geral 
mas, não obstante, o feedback nalguns sítios é que se nota uma diminuição do número de 
pombos mas, obviamente, é uma batalha que está longe de estar ganha porque ainda agora 
começou. Complementarmente já houve ações com falcões, uma delas no parque da cidade 
com sucesso quase de 100%, contudo, tem que se compreender que os falcões são eficazes 
enquanto lá estão e deste ponto de vista a eficácia é enorme porque na sua presença os 
pombos desaparecem e portanto estas ações irão continuar, eventualmente, até para os 
dissuadir de regressarem a esta zona de fixação.--------------------------------------------------------------
Relativamente aos espigões, informou que há um problema operacional de entrega de 
material nos serviços mas o objetivo é instalar os mesmos em edifícios municipais e nalgumas 
escolas embora não haja grande preocupação porque na verdade este método destina-se a 
evitar que as aves pousem ou afastá-las para outros sítios e não propriamente ao controle da 
população.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simultaneamente, estão a ser divulgadas, através das redes sociais e serão intensificadas 
noutros meios de comunicação, algumas técnicas que as pessoas particularmente podem usar 
em casa de pequenos cuidados a ter nas varandas, algerozes, etc., que não resolvem mas 
diminuem um pouco o impacto deste problema.--------------------------------------------------------------
Resumindo, disse que a concentração é total nas capturas e estão a analisar-se outros 
métodos complementares para atuar e quando se conseguir atingir um nível razoável para a 
convivência do espaço urbano com a presença dos pombos têm que se fazer ações de controlo 
pontuais e depois partir para outras medidas.-----------------------------------------------------------------
Questionado ainda pelo senhor vereador Rui Eugénio sobre qual o destino dado aos pombos 
capturados, informou que a empresa que está a prestar o serviço é certificada, obviamente, e 
o procedimento adotado é o normal nestas operações, nomeadamente, o encaminhamento 
das aves para serem incineradas, no caso, na Ambigroup, disse.------------------------------------------ 
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O senhor vereador Vítor Picado, solicitou o uso da palavra para relembrar muito rapidamente 
que ainda não foram entregues os dois relatórios que tinham solicitado, nomeadamente, o 
Relatório da fiscalização da obra da Estrada Municipal entre Santa Vitória e Mina da Juliana e o 
Relatório sobre a assunção de competências na área da educação e mapa de despesas e 
receita.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relembrou ainda outro assunto que tinham colocado aqui em reunião de câmara acerca do 
Procº 187/219, que está em desenvolvimento nos serviços para Tomada de Posse 
Administrativa de uma habitação contígua à de uma senhora que manifestou o seu desespero 
no atendimento que os vereadores da CDU efetuaram uma vez que este problema se arrasta 
desde 2019 com a agravante de neste momento ter uma árvore a cair para cima da sua 
habitação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finalmente, outra questão que também já tinham colocado, sobre a instalação de uma antena 
de comunicações em Santa Clara de Louredo, e que já se arrasta há uns meses, onde na troca 
de emails com o senhor Presidente da Junta é dito claramente pela operadora que estão à 
espera de autorização municipal, solicitou que se desenvolvam rapidamente os procedimentos 
necessários para o efeito, disse.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor vereador Rui Marreiros, relativamente à antena de comunicações em Santa Clara de 
Louredo, referiu que seguramente houve um mal-entendido e alguém terá percebido que seria 
por falta de elementos da Câmara que a instalação estava a ser inviabilizada, ora, isso não 
corresponde à realidade porque, para além de um parecer das Infraestruturas de Portugal, I.P. 
que a operadora em causa tem de solicitar e que foi contatada para o efeito, falta também um 
parecer da Reserva Agrícola Nacional no sentido de posteriormente a Câmara Municipal 
proceder às consultas procedimentais necessárias, 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. – Proposta de retificação de peças de procedimento;---------------------------- 

 
Registo nº 10521, de 12 de outubro de 2022, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que na reunião de Câmara, de 13 de julho de 2022, foi deliberado 
proceder à abertura de concurso limitado por prévia qualificação com publicação no JOUE para 
a realização da empreitada de conceção-construção das ações previstas no Projeto de 
Investimento nº 77 – “Zona de Acolhimento Empresarial Norte – Área de Acolhimento 
Empresarial de Nova Geração”, tendo sido igualmente aprovadas as respetivas peças do 
procedimento. Posteriormente, em reunião de Assembleia Municipal, de 27 de setembro, foi 
aprovada a repartição de encargos prevista para esta empreitada, estando-se agora em 
condições de lançar para o exterior o respetivo procedimento.-------------------------------------------
No decorrer deste espaço de tempo houve algumas indicações do consultor externo 
contratado para o efeito pelo Município, a empresa F. Iniciativas – Consultoria e Gestão, Ldª, 
no sentido de serem corrigidos alguns pormenores de redação nas cláusulas das peças do 
procedimento, de acordo com algumas sugestões entretanto apresentadas pelo Ministério da 
Coesão Territorial.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Neste sentido, propõe-se a aprovação das novas peças do procedimento retificadas (Caderno 

de Encargos, Programa de Procedimento e Programa Preliminar), que constituem documento anexo 
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número um e fazem parte integrante da presente ata e que substituem as anteriormente 
aprovadas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 704)--------- 
 

2.2. – Proposta de abertura de procedimento concursal comum na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, restrito a candidatos abrangidos pelo artigo 60º da Lei nº 
75-B/2020, de 31 de dezembro;------------------------------------------------------------------------ 

 
Considerando a informação datada de 16 de agosto de 2022, referente à aplicação do artigo 
60º da Lei nº 75-B/2020, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para 2021, 
e cujo referido artigo 60º foi mantido em vigor pelo artigo 46º da Lei nº 12/2022, de 27 de 
junho, que aprovou o Orçamento do Estado para 2022, e em matéria de vinculação dos 
trabalhadores contratados a termo colocados nas autarquias locais no decurso do processo de 
transferência de competências na área da Educação, designadamente Assistentes 
Operacionais/Auxiliares de Ação Educativa, verifica-se que em reunião de Câmara e em sessão 
da Assembleia Municipal realizadas a 08/09/2022 e a 27/09/2022, respetivamente, foram 
reconhecidas como novas necessidades permanentes as situações de cinco trabalhadores com 
contrato a termo resolutivo, Assistentes Operacionais/Auxiliares de Ação Educativa, que 
transitaram para o mapa de pessoal do Município em 01/01/2021 por via da transferência de 
competências na área da Educação, designadamente: Célia Maria Matias Carvoeiras, Pedro 
Henrique Filipe Reis, Maria Teresa Gomes da Silva Alexandre, Susana Santos Guerreiro 
Zambujo e Vítor Manuel Nunes da Costa.-----------------------------------------------------------------------
No âmbito das reuniões supra indicadas, foi autorizado, também, o aditamento ao mapa de 
pessoal do correspondente número de postos de trabalho (5), em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.---------------------------------------------------
Assim, propõe-se a abertura do procedimento concursal que seguidamente se indica, com 
vista à ocupação dos respetivos postos de trabalho existentes no mapa de pessoal, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para 
regularização das situações acima referidas, tratando-se de um procedimento concursal de 
natureza urgente e simplificada e que se destina, exclusivamente, aos contratados 
mencionados na presente informação, conforme o disposto no citado artigo 60º:-------------------
Procedimento concursal comum para 5 Assistentes Operacionais/Auxiliares de Ação 
Educativa, para a Divisão de Educação, Desporto e Juventude/Serviço de Educação.-------------
Ao presente procedimento concursal aplica-se a Portaria nº 233/2022, de 9 de setembro, que 
entrou em vigor a 1 de outubro de 2022.------------------------------------------------------------------------
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.-------------------------------------------------------------------------------------------------
No âmbito do presente concurso, será aplicada a prova de avaliação curricular considerando o 
previsto na alínea c) do nº 2 do referido artigo 60º e o estabelecido na Portaria nº 233/2022, 
de 9 de setembro. Quanto a encargos com os recrutamentos em causa, a dotação necessária 
foi acautelada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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.--------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 705)--------- 
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2.3. – Propostas de atribuição de subsídios:--------------------------------------------------- 

 
Requerido pela Comissão de Festas de Salvada, a atribuição de um apoio financeiro, no 
âmbito da organização e realização das Festas em Honra de Nossa Senhora da Conceição, dias 
07 e 08 de dezembro de 2022.--------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de setecentos e cinquenta euros.(Deliberação nº 706)------------------------------------------------- 
 
Requerido pela Arruaça – Associação Juvenil, a atribuição de um apoio financeiro, para fazer 
face às despesas de cachets, som e luz, licenças, alimentação e eventuais alojamentos que 
sejam necessários, no âmbito da organização do XVI Festival de Bandas de Beja, dia 03 de 
dezembro de 2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de mil euros.(Deliberação nº 707)---------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 10026, de 23 de setembro de 2022, do Serviço de Ação Cultural, informando que o 
Festival das Marias é uma organização da CADAC – Companhia Alentejana Dança 
Contemporânea, sediada em Beja e decorre de 13 a 22 de outubro, tendo como epicentro o 
Pax-Júlia – Teatro Municipal, durante estes 10 dias.----------------------------------------------------------
O ano passado, foi atribuído um subsídio de 2.800,00 €, que não foi recebido/pago. Para o ano 
corrente, propõe-se um subsídio de 3.200,00 €.---------------------------------------------------------------
Desta forma, julga-se que devia ser atribuído este ano um subsídio de 6.000,00 € (2.800,00 € + 

3.200,00 €), ao Festival das Marias.---------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de seis mil euros.(Deliberação nº 708)---------------------------------------------------------------------- 
 

2.4. – Proposta de aprovação de Normas de Participação;--------------------------- 

 
O valor da gastronomia ultrapassa a valia cultural, traduzindo-se também num fator que pode 
estruturar dinâmicas de desenvolvimento social e económico, ao ser afirmado como parte 
integrante da produção de bens e serviços culturais de um território.-----------------------------------
O reconhecimento da gastronomia portuguesa como um bem imaterial integrante do 
património cultural de Portugal obriga-nos a responsabilidades acrescidas na adoção de 
medidas para a sua divulgação, valorização e salvaguarda.-------------------------------------------------
Por outro lado, a gastronomia é um importante fator de atração turística, constituindo uma 
importante motivação para as deslocações dos turistas. O setor da restauração local, ao 
proporcionar pratos do receituário tradicional, assume um papel determinante na valorização 
e divulgação da cozinha alentejana.-------------------------------------------------------------------------------
Considerando a gastronomia alentejana um elemento fundamental na estratégia de 
desenvolvimento socio cultural, patrimonial e económico do território, o Município de Beja 
promove a 3ª edição da “Semana Gastronómica do Vinho”, como contributo para o estímulo 
da atividade da restauração no concelho.-----------------------------------------------------------------------
Artigo 1º - Objetivos:-------------------------------------------------------------------------------------------------
1. A terceira edição da “Semana Gastronómica do Vinho”, que irá decorrer de 05 a 13 de 
novembro de 2022, é uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Beja.---------------------
2. Os objetivos principais são a promoção da qualidade e da diversidade gastronómica aliada 
aos vinhos do concelho enquanto produto de excelência, tão característico da gastronomia da 
região.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Pretende-se que os restaurantes aderentes à iniciativa, no concelho de Beja, deem a 
conhecer na sua ementa diária, durante o período em que esta decorre, pratos gastronómicos 
regionais onde o vinho se assuma como um ingrediente a destacar.-------------------------------------
4. Pretende-se dinamizar o tecido empresarial da restauração e contribuir para o 
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enriquecimento da oferta do concelho ao associar os reconhecidos vinhos do território à 
cozinha tradicional alentejana.-------------------------------------------------------------------------------------
Artigo 2º - Condições de participação para estabelecimentos de restauração:----------------------
1. Podem participar na 3ª edição da “Semana Gastronómica do Vinho”, todos os 
estabelecimentos de restauração do concelho de Beja, com cozinha regional, legalmente 
habilitados para o seu funcionamento, exceto self-service e takeaway.---------------------------------
2. Os estabelecimentos aderentes devem obrigatoriamente garantir que existe na ementa 
diária, durante os 9 dias da semana gastronómica, no mínimo, dois pratos principais 
confecionado com vinho ou uma entrada e um prato principal confecionados com vinho ou 
um prato principal e uma sobremesa confecionados com vinho.----------------------------------------
3. Os restaurantes aderentes terão de ter na sua carta, obrigatoriamente, vinhos do concelho 
de Beja, sem prejuízo de terem vinhos de outra proveniência.--------------------------------------------
Artigo 3º - Sorteio e condições de participação para consumidores:------------------------------------
1. A “Semana Gastronómica do Vinho” integra um sorteio de catorze prémios atribuídos pela 
Câmara Municipal de Beja.------------------------------------------------------------------------------------------
2. O sorteio destina-se a todas as pessoas, maiores de idade, que consumam uma refeição que 
inclua um prato principal confecionado com vinho, nos restaurantes aderentes à “Semana 
Gastronómica do Vinho”, que se realiza de 05 a 13 de novembro de 2022.----------------------------
3. Por cada refeição consumida, nos termos referidos no número anterior, o cliente tem direito 
a um cupão de participação que lhe será entregue pelo gerente ou funcionário do 
estabelecimento (por exemplo: um prato principal que integre a semana gastronómica do vinho, dá 

direito a um cupão; dois pratos principais da semana gastronómica do vinho dá direito a dois cupões, e 

assim sucessivamente) e que o habilita a prémios conforme referido no artigo 9º.---------------------
4. O consumo de, apenas, uma entrada e/ou uma sobremesa que integrem a semana 
gastronómica do vinho não dá direito a cupão.----------------------------------------------------------------
5. São excluídos do sorteio os proprietários, seus familiares diretos e gerentes dos 
estabelecimentos de restauração aderentes, que concorram com cupões dos próprios 
estabelecimentos e o executivo municipal.---------------------------------------------------------------------
Artigo 4º - Apresentação de candidaturas:---------------------------------------------------------------------
1. “A Semana Gastronómica do Vinho” decorre de 05 a 13 de novembro de 2022.------------------
2. A iniciativa destina-se aos estabelecimentos de restauração abertos ao público no concelho 
de Beja, que formalizem a adesão à “Semana Gastronómica do Vinho” até ao dia 12 de 
outubro, mediante preenchimento da ficha de inscrição do estabelecimento em www.cm-
beja.pt (preferencialmente), por email para turismo@cm-beja.pt, ou dirigir-se pessoalmente às 
instalações da Câmara Municipal de Beja, sito na Avenida Salgueiro Maia – Edifício 
Administrativo do Parque de Feiras e Exposições de Beja, e cuja inscrição seja aceite pela 
organização.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. A confirmação da inscrição será efetuada pela Câmara Municipal de Beja aquando do 
envio/entrega da ficha de inscrição, através do site, email ou entregue pessoalmente.------------
4. A adesão dos estabelecimentos à “Semana Gastronómica do Vinho” é gratuita.------------------
5. Os estabelecimentos aderentes devem encontrar-se devidamente identificados com um 
dístico contendo o logótipo da iniciativa que será entregue pelo Município de Beja, após 
validação da inscrição.------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Os estabelecimentos aderentes comprometem-se a aceitar os vales de compras como forma 
de pagamento que venham a ser apresentados pelos vencedores do sorteio até ao dia 31 de 
janeiro de 2023.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Os estabelecimentos aderentes comprometem-se a entregar os vales de compras, que 
eventualmente venham a receber como forma de pagamento por parte dos clientes, à Câmara 
Municipal de Beja para pagamento do respetivo valor, até ao dia 15 de fevereiro de 2022, sob 
pena de os mesmos não serem considerados válidos.--------------------------------------------------------
8. Aos estabelecimentos aderentes, será atribuído um certificado de participação.----------------- 
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Artigo 5º - Seleção de candidaturas:-----------------------------------------------------------------------------
1. Findo o prazo das candidaturas, a Divisão de Turismo e Património, analisará as inscrições e 
divulgará a lista dos estabelecimentos de restauração selecionados.------------------------------------
2. A participação dos candidatos inscritos na “Semana Gastronómica do Vinho”, obedece a 
uma seleção que tem em conta o referido no artigo 2º.-----------------------------------------------------
Artigo 6º - Divulgação da Semana Gastronómica:------------------------------------------------------------
1. A Câmara Municipal de Beja compromete-se a divulgar a “Semana Gastronómica do Vinho” 
através das redes sociais, site, folhetos promocionais e outras formas de divulgação.--------------
2. A Câmara Municipal de Beja providencia o material de divulgação da campanha a todos os 
estabelecimentos de restauração cuja inscrição tenha sido selecionada, conforme referido no 
artigo 5º.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artigo 7º - Funcionamento do sorteio:--------------------------------------------------------------------------
1. Os estabelecimentos aderentes poderão solicitar/levantar os cupões na Câmara Municipal 
de Beja Avenida Salgueiro Maia – Edifício Administrativo do Parque de Feiras e Exposições de 
Beja.-2. A cada estabelecimento aderente, o Município de Beja irá atribuir, a título gratuito, 
cupões numerados.----------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Os estabelecimentos aderentes devem carimbar e/ou assinar e datar os cupões a entregar 
ao consumidor.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Nos cupões deverá constar obrigatoriamente o nome, localidade e contacto telefónico do 
consumidor e o número e data do talão de pagamento que lhe conferiu o direito aos cupões.---
5. Os estabelecimentos de restauração deverão informar os clientes da obrigatoriedade 
prevista nos números anteriores.----------------------------------------------------------------------------------
Artigo 8º - Local e horário de entrega dos cupões preenchidos:------------------------------------------
1. Os clientes deverão preencher o cupão e/ou cupões que lhes forem atribuídos e depositá-
los na tombola que se encontra localizada no Posto de Turismo, sito no castelo de Beja, de 
segunda a domingo, das 09:30h às 12:30h e das 14:00h às 18:00h, até ao dia 16 de novembro 
(quarta-feira) de 2022.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Artigo 9º - Atribuição dos prémios:-------------------------------------------------------------------------------
1. Os prémios serão oferecidos aos 14 cupões sorteados, que serão atribuídos da seguinte 
forma:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1º Prémio: 200,00 € (duzentos euros) em vales de compras de 50,00 € cada, válido nos 
restaurantes aderentes;----------------------------------------------------------------------------------------------
2º Prémio: 150,00 € (cento e cinquenta euros) em vales de compras de 50,00 € cada, válido nos 
restaurantes aderentes;----------------------------------------------------------------------------------------------
3º Prémio: 100,00 € (cem euros) em vales de compras de 50,00 € cada, válido nos restaurantes 
aderentes;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4º a 14º Prémio: 50,00 € (cinquenta euros) em vales de compras de 50,00 € cada, válido nos 
restaurantes aderentes;----------------------------------------------------------------------------------------------
2. Os prémios devem ser consumidos, em qualquer dos estabelecimentos aderentes, até dia 
31 de Janeiro de 2023, sob pena de não serem considerados válidos após essa data.  
Artigo 10º - Ação pública do sorteio:-----------------------------------------------------------------------------
1. O sorteio dos cupões terá lugar no dia 16 de novembro de 2022, pelas 18:00h, no Posto de 
Turismo, sito no Castelo de Beja.----------------------------------------------------------------------------------
2. Os 14 cupões a sortear serão retirados da tombola aleatoriamente, na presença dos 
interessados.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 709)--------- 
 
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:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.5. – Proposta de abertura de discussão pública;------------------------------------------ 

 
Registo nº 10570, de 14 de outubro de 2022, do Serviço de Planeamento e Elaboração de 
projetos, dando conhecimento que após a realização da conferencia procedimental, decorrido 
o período adicional de concertação cujo resultado consta do relatório e ata, e alterado o 
regulamento, documentos que se juntam e constituem anexo numero dois que fazem parte 
integrante da presente ata, estão reunidas as condições para que a Câmara Municipal decida a 
abertura da discussão púbica da 1ª alteração ao Plano de Intervenção em Espaço Rústico da 
Herdade da Fonte dos Frades, a publicar no Diário da República e a divulgar através da 
comunicação social, da Plataforma colaborativa de gestão territorial e do sitio da internet da 
Câmara Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Esta discussão pública deverá ocorrer durante o prazo de 20 dias a contar a partir do 5º dia 
após a publicação do seu aviso. Os documentos poderão ser consultados no site da Câmara 
Municipal e em papel nos serviços técnicos da Câmara Municipal, nos dias uteis entre as 9:30h 
e as 12:30h.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
As exposições ou reclamações poderão ser efetuadas por escrito dirigido ao senhor Presidente 
da Câmara Municipal ou por email, para os endereços a indicar no aviso a publicar.----------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 710)--------- 
 

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

 
Requerido por Espírito Solto, Ldª, que pretendendo vender o prédio sito na Rua Alferes 
Malheiro, nº 25, em Beja, pelo valor de 43.000,00 €, 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 

711)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Exubercascade, Ldª, que pretendendo vender a fração H 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, r/c dtº, em Beja, 
pelo valor de 240.000,00 €, 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 

712)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Exubercascade, Ldª, que pretendendo vender a fração Q 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 dtº, 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 

713)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Requerido por Tiago Miguel Velhuco Alves Simenta, que pretendendo vender a fração U do 
prédio sito na Rua de Lisboa, nº 56-A, 3º esqº ant., em Beja, pelo valor de 78.000,00 €, 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 

714)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.7. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído, ocupação de espaço público e interrupção 
de trânsito:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Requerido pelo Louredense Futebol Clube, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão da licença especial de ruído para a realização de um baile no Centro de Convívio de 
Santa Clara do Louredo, dia 08 de outubro de 2022.---------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 715)------------ 
 
Requerido pela Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A., a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela ocupação de espaço público (utilização privativa do domínio público municipal) na 
Avenida Miguel Fernandes, Praça da República e junto à entrada das oficinas municipais, no 
âmbito do contrato de concessão que a entidade celebrou com a MOBI.E, por forma a 
fomentar a mobilidade elétrica.------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 716)------------ 
 
Requerido pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão da licença de ocupação do espaço público, para a colocação de uma mesa junto 
ao Luis da Rocha, na Rua de Mértola, de apoio à iniciativa “Outubro Rosa”, dia 15 de outubro 
de 2022.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 717)------------ 
 
Requerido pela Associação Académica do Instituto Politécnico de Beja, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão da licença para a interrupção de trânsito a começar 
na Rua de Pedro Soares, António Sardinha, Avenida Miguel Fernandes, Abel Viana, Praça da 
República, Infantes, Largo da Conceição, Condes da Boavista, Portas de Mértola, Infantaria 17, 
Largo dos Correios, José Gomes Alves, transversal ao Largo dos Correios, Bento de Jesus caraça 
Professor Doutor José Sebastião e Silva, Cidade Dili, Ivo da Silva Góis Figueira com término no 
parque de estacionamento do Parque de Feiras e Exposições de Beja, no âmbito da realização 
do desfile académico, dia 06 de outubro de 2022, entre as 15:00h e as 17:30h.----------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 718)------------ 
 
Requerido pela Rufar & Bombar – Associação Cultural, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença para a interrupção de trânsito a começar na Praça Diogo 
Fernandes, com passagem pela Rua da Liberdade, Rua Portas de Aljustrel e término na Rua da 
Moeda, no âmbito da realização do Desfile “Halloween”, dia 31 de outubro de 2022, entre as 
21:00h e a as 21:30h.--------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 719)------------ 
 
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:------------ 
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2.8. – Proposta de aprovação de protocolo de colaboração;------------------------ 

 
Presente o protocolo de colaboração a celebrar entre o Instituto Politécnico de Beja e a 
Câmara Municipal de Beja, no âmbito da formação em contexto de trabalho do Curso Técnico 
Superior Profissional em Tecnologias para a Gestão de Qualidade e Segurança, que constitui 
documento anexo número três que faz parte integrante da presente ata.-----------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 720)--------- 
 

2.9. – Proposta de aprovação do relatório do concurso por sorteio para 
arrendamento de habitação em regime de arrendamento apoiado;----------- 

 
Presente o Relatório do 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
 

 

Após confirmação da presença dos candidatos admitidos ao sorteio, foi realizado o mesmo, 
por ordem crescente do número de candidaturas, resultando o seguinte:----------------------------- 
 

Candidato Tipologia Habitação atribuída 

António Encarnação Pipa T4 Rua Pablo Neruda, nº 15, 2º dtº 

Mariana Rita Fragoso T3 Rua António Vilar e David Abreu, nº 5, 3º dtº 

Filipa Martins Ramos T4 Rua Pablo Neruda, nº 11, 1º dtº 

Ivani de Sousa Nascimento T4 Rua Salvador Allende, nº 2, 2º esqº 

Mbiyavanga Silvi T3 Rua António Vilar e David Abreu, nº 18, 1º dtº 

 

Nos termos do disposto no artigo 17º do Programa de Concurso, propõe-se à Câmara 
Municipal a atribuição das habitações, nos termos do presente relatório.-----------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 721)--------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro sugeriu que quando se abrir um novo concurso para 
arrendamento apoiado se possa alargar mais os critérios através dos quais as pessoas podem 
concorrer e passou a explicar. Neste concurso, foi considerado como fator de exclusão, quem 
tivesse um rendimento per-capita superior a 312,00 € e, este valor, com a inflação dos tempos 
em que vivemos é manifestamente baixo considerando que uma família monoparental em que 
o Cabeça de Casal trabalhe e receba o vencimento mínimo não pode concorrer a um 
procedimento destes o que na opinião do “Beja Consegue” lhes parece manifestamente 
injusto, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino esclareceu que esse valor está estipulado no 
Regulamento que foi aprovado em reunião de câmara, não obstante, disse ao senhor vereador 
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que esse valor é per-capita e não o total do agregado familiar, ou seja, numa família de quatro 
elementos a 312,00 € cada um ainda é algum valor. Depois, estamos a falar de habitação social 
pura e dura e também está definido no Regulamento de Concurso que as famílias 
monoparentais são prioritárias em termos de atribuição. Contudo, havendo um acordo, com 
certeza que se pode rever esta questão através de uma alteração ao Regulamento, disse.-------- 
 

2.10. – Proposta de apoio à recuperação habitacional particular;---------------- 

 
Registo nº 10129, de 28 de setembro de 2022, do Serviço de Ação e Desenvolvimento Social, 
dando conhecimento que a requerente, Celestina das Dores Alexandrino Neves Pardal, 
dirigiu-se ao atendimento da DDIS a solicitar apoio ao nível da adaptação da casa de banho, de 
forma a melhorar as condições de vida e mobilidade do seu agregado familiar.----------------------
Situação habitacional: Habitação de piso térreo, de propriedade própria, de tipologia T3 em 
razoáveis condições de habitabilidade.---------------------------------------------------------------------------
Pretensão da requerente: No que respeita ao pedido de apoio em materiais para remodelação 
e adaptação de casa de banho, cuja listagem de materiais foi entregue, informa a requerente 
dispor de mão-de-obra para esta intervenção, bem como pretender efetuar o pagamento de 
uma prestação mensal à Câmara Municipal até ao valor de 50,00 €, pelos materiais a ceder, na 
eventualidade de deferimento do pedido, dado não dispor do valor da verba para aquisição 
dos mesmos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perante os fatos descritos e documentação entregue, verifica-se tratar-se de um agregado com 
um rendimento per-capita cujo valor se situa abaixo da Retribuição Mínima Mensal Garantida 
(RMMG), em situação de alguma vulnerabilidade económica, que integra elemento com 
mobilidade condicionada; disponibilidade de mão-de-obra a cargo do agregado para realização 
das obras de remodelação e adaptação da casa de banho; disponibilidade no pagamento de 
uma prestação mensal, para pagamento dos materiais à Câmara Municipal.--------------------------
Face ao exposto, coloca-se à consideração superior, a aquisição dos materiais, no valor de 
578,80 € e subsequentemente a sua cedência à senhora Celestina das Dores Alexandrino 
Neves Pardal, bem como o pagamento de prestações em 12 ou 18 meses (11 prestações x 48,24 

€ + 1 prestação no valor de 48,16 €; ou 18 meses – 17 prestações x 32,20 € + 1 prestação no valor de 

31,40 €).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro referiu que, humanamente, é totalmente a favor desta 
situação, contudo, imagine-se que todas as pessoas que vão fazer uma obra solicitam este tipo 
de apoio? Assim, irá votar a favor mas deixa esta ressalva porque tem de haver algum tipo de 
critério sob pena de aparecerem centenas de pedidos no futuro e não se conseguir atender a 
todos caindo-se na situação de se ter feito para uns e não se ter feito para outros, disse.--------- 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino explicou que esta é uma situação muito específica para 
adaptação de uma casa de banho de uma idosa que tem grandes dificuldades de mobilidade e 
portanto este apoio será para lhe dar condições mais dignas em termos de higiene. De 
qualquer forma estes pedidos têm vindo a diminuir precisamente por aquilo que o senhor 
vereador acabou de frisar, mas isto não é prática comum, pelo menos deste que este 
executivo está em funções, é mesmo só aplicado em situações muito específicas e particulares 
de pessoas que têm necessidade de intervenção a este nível ou a outros, aliás, os critérios 
estão espelhados na informação, disse.-------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado, referiu para não ficar aqui nenhum mal-entendido, que aquilo 
que se fez no passado não foi naturalmente com outra intenção senão de ajudar pessoas em 
situações de graves dificuldades ou vulnerabilidade social que é o caso em apreço, disse.-------- 
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A senhora vereadora Marisa Saturnino quis apenas esclarecer que não pôs isso em causa, 
talvez se tenha explicado mal, até porque considera que quem está no executivo em 
permanência tem legitimidade para tomar as decisões que entenda e, quando é para ajudar as 
pessoas acha muito bem, uma vez que todos somos seres humanos e quando se exercem 
cargos públicos têm que ter sensibilidade para estas situações, aliás, foi para isso que foram 
eleitos, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e deferir o pagamento em 
prestações. Mais foi deliberado solicitar ao serviço que contatasse a requerente no sentido 
desta escolher a modalidade que mais lhe convenha.(Deliberação nº 722)------------------------------ 
 

2.11. – Propostas de atribuição de subsídios:------------------------------------------------- 

 
Requerido pela Associação Sementes de Vida, a atribuição de um apoio financeiro, no âmbito 
do desenvolvimento em parceria com a CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e a 
Câmara Municipal de Beja, do projeto “Outubro – Mês da prevenção e Combate ao Bullyng”.---
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de cento e cinquenta euros. A vereadora Maria de Fátima Estanque não participou neste 
votação por ser funcionária da associação.(Deliberação nº 723)-------------------------------------------- 
 
Requerido pelos Escoteiros de Portugal – Grupo 234 Beja, a atribuição de um apoio financeiro 
para fazer a despesas com as refeições que cada escoteiro irá pagar, no âmbito da atividade 
Jota/Joti, que consiste em comunicarem-se com escoteiros de qualquer parte do mundo 
através de rádio amador e internet.-------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de trezentos e setenta e cinco euros.(Deliberação nº 724)-------------------------------------------- 
 
A proposta relativa ao pagamento da 2ª tranche ao associativismo desportivo, no âmbito do 
Programa de Apoio ao Movimento Associativo 2022, foi retirada por não haver na altura da 
reunião cabimento disponível carecendo por isso de uma alteração orçamental.-------------------- 
 

2.12. – Propostas de ratificação de despachos;----------------------------------------------- 

 
Registo nº 10112, de 27 de setembro de 2022, do Serviço de Educação, solicitando autorização 
para se transferir o valor de 7.178,61 €, relativo à fatura nº 22201/2585176 de 16/09/2022, para 
o Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja (Escola Secundária Diogo de Gouveia) a fim da mesma ser 
liquidada.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da vereadora Marisa Saturnino 
emitido em 29 de setembro de 2022 “Proceda-se em conformidade após cabimentação e 
remeta-se à câmara para ratificação.”.(Deliberação nº 725)------------------------------------------------- 
 
Registo nº 10113, de 27 de setembro de 2022, do Serviço de Educação, solicitando autorização 
para se transferir o valor de 1.952,13 €, relativo à fatura nº 22201/2634894 de 21/09/2022, para 
o Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja (Escola de Santiago Maior) a fim da mesma ser 
liquidada.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da vereadora Marisa Saturnino 
emitido em 29 de setembro de 2022 “Proceda-se em conformidade após cabimentação e 
remeta-se à câmara para ratificação.”.(Deliberação nº 726)------------------------------------------------- 
 
Registo nº 10265, de 04 de outubro de 2022, do Serviço de Educação, solicitando autorização 
para se transferir o valor de 2.626,84 €, relativo à fatura nº 22201/2708468 de 29/09/2022, para 
o Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja (Escola Secundária Diogo de Gouveia) a fim da mesma ser 
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liquidada.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da vereadora Marisa Saturnino 
emitido em 04 de outubro de 2022 “Proceda-se em conformidade após cabimentação e 
remeta-se à câmara para ratificação.”.(Deliberação nº 727)------------------------------------------------- 
 

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

 
Requerido pelo Despertar Sporting Clube, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença da atividade de realização de espetáculos de natureza desportiva, 
denominada “Beja Bike Race”, que se realizou dia 08 de outubro de 2022.---------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 728)------------ 
 
Requerido pela Secção de BTT da Casa do Povo de Salvada, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença da atividade de realização de espetáculos de natureza 
desportiva, denominada “III Trail e Caminhada”, que se realizou dia 16 de outubro de 2022.----
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 729)------------ 
 

2.14. – Resumo Diário de Tesouraria nº 198, relativo ao dia dezanove de 
outubro de dois mil e vinte e dois;------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de sete milhões, 
setecentos e oito mil, quinhentos e cinquenta e dois euros e trinta e oito cêntimos, sendo 
sete milhões, noventa e quatro mil e trezentos e doze euros e oitenta e três cêntimos de 
operações orçamentais e seiscentos e catorze mil, duzentos e trinta e nove euros e cinquenta 
e cinco cêntimos de operações não orçamentais.-------------------------------------------------------------
A Câmara tomou conhecimento da presente informação.-------------------------------------------------- 
 

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

 
O senhor António Barahona cumprimentou os presentes e antes de colocar os assuntos que 
aqui o trouxeram referiu que estas reuniões são deveras importantes uma vez que muitas das 
questões que aqui tem colocado têm sido felizmente resolvidas.-----------------------------------------
Primeiro, gostaria de saber se o orçamento da Câmara Municipal de Beja para 2023, 
contempla ou não, o resto da requalificação do Bairro Beja II porque no mínimo devia incluir as 
pinturas e arranjos de caixilharias em madeira que estão totalmente partidas, até porque com 
a construção do hospital veterinário e espaço envolvente, que está muito bonito, parece que 
de um lado há um bairro rico e do outro lado um bairro degradado.------------------------------------
Segundo, relativamente à Villa Romana de Pisões, deu conhecimento que na terça-feira fez 
uma visita guiada à cidade a pessoas de Cascais, Oeiras e Lisboa, algumas até professores 
catedráticos e estiveram também no Sítio de Pisões. Ontem, recebeu um telefonema de uma 
pessoa que lhe transmitiu ter gostado muito da visita mas que lhe disse também que a Pisões 
já não iam porque o espaço está muito degradado. Quis chamar a atenção para este facto 
porque bem sabe que a responsabilidade não é da Câmara Municipal mas sim da Universidade 
de Évora, contudo, para além das acessibilidades também estarem muito más, quando as 
pessoas visitam o espaço não criticam a Universidade de Évora, criticam o Município de Beja. 
Neste sentido, considera que a Câmara Municipal deveria pressionar a Universidade de Évora 
para dar à melhor Estação Romana que existe no Concelho condições apropriadas para as 
pessoas que a visitam ficarem minimamente satisfeitas, disse.-------------------------------------------- 
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O senhor Presidente da Câmara informou, relativamente ao Bairro Beja II e também ao Bairro 
Beja I, que estão identificadas, na Estratégia Local de Habitação financiada através do PRR 

(Plano de Recuperação e Resiliência), 162 habitações para intervenção, estando contemplada no 
Orçamento Municipal uma parte dessa verba, crê que quatro/cinco milhões de euros. Estas 
intervenções recaem sobre as frações de domínio municipal e partes comuns dos prédios onde 
a Câmara Municipal é proprietária de frações, ou seja, frações privadas não, e prédios onde o 
Município não seja proprietário de frações também não. Relativamente ao prazo referiu que 
não se pode comprometer, aliás, dificilmente será exequível que as intervenções ocorram 
todas no próximo ano por vários motivos conhecidos como a dificuldade no mercado de 
matérias-primas e de encontrar empreiteiros que respondam às necessidades e à procura que 
as autarquias e o sector privado neste momento demandam, portanto, terá que ser feito um 
levantamento das frações mais urgentes e procurar intervencionar essas em 2023. 
Acrescentou ainda que as três fases anteriores de requalificação foram financiadas e não 
houve mais abertura de candidaturas para se proceder à execução da quarta e última fase 
onde estavam previstas as intervenções num conjunto destas frações.---------------------------------
Relativamente à Villa Romana de Pisões, referiu que aquilo que transmitiu ao senhor Barahona 
na última reunião não se concretizou porque a Drª Paula Amendoeira acabou por não poder 
estar presente em Beja, mas está agendada uma reunião, para o dia 21 de novembro de 2022, 
com a senhora Reitora da Universidade de Évora e todo o staff responsável pelas Ruínas 
Romanas de Pisões onde todas essas questões e eventualmente outras poderão ser colocadas, 
para além da autarquia se poder inclusivamente disponibilizar a, dentro daquelas que são as 
suas possibilidades, ajudar a potenciar a Villa Romana de Pisões, pelo que concorda 
absolutamente com aquilo que o senhor Barahona disse, isto é, o facto de não ser uma 
responsabilidade direta, não faz com que o Município de Beja se deva demitir de, não só 
pressionar, como também, no que for possível ajudar e exemplo disso é o Museu Regional 
Rainha D. Leonor, responsabilidade da Direção Regional de Cultura do Alentejo mas onde a 
Câmara Municipal de Beja não se demitiu da sua responsabilidade na fase de execução do 
projeto das obras e até no financiamento da parte não comparticipada.------------------------------- 
 
O senhor Hélder Parrinha referiu que na última reunião quando questionou se as mesas que 
estão ocupando o espaço público na Rua do Sembrano estavam licenciadas se esqueceu de 
falar na rampa de acesso ao Centro UNESCO que também condiciona o trânsito naquela artéria 
extremamente estreita. Assim, se possível e na sua opinião, talvez se pudesse encurtar uns 
centímetros a mesma mas é uma questão que o senhor Presidente terá que ver com os 
técnicos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deu conhecimento que necessitou de pedir um serviço de desentupimento de esgoto à EMAS, 
E.M. e, não discutindo que tem de pagar, discorda com o valor que lhe é cobrado, porque os 
funcionários levaram mais tempo na deslocação e a esticar e recolher mangueiras do que a 
executar o serviço propriamente dito. 58,82 € por meia hora de serviço mais 10% em encargos 
administrativos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perguntou ainda a que é que se refere a taxa de recursos hídricos de saneamento que consta 
na fatura porque se é aquilo que pensa estão a mexer-lhe no bolso. Assim, sugeriu que se 
aumentasse esta taxa e quando as pessoas precisassem do serviço de desentupimento não 
pagavam nada, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, relativamente à rampa do Centro UNESCO, informou que para 
além de ser um acesso fundamental, a mesma tem as medidas mínimas e exigíveis para 
utilização por pessoas em cadeiras de rodas, está balizada com cores visíveis e o espaço 
remanescente é suficiente para a passagem de uma viatura de média dimensão, pelo que não 
se congemina fazer qualquer alteração, disse.----------------------------------------------------------------- 
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O senhor vereador Rui Marreiros, relativamente às questões da EMAS, E.M., começou por dizer 
que a rapidez que o senhor Hélder referiu em termos de execução do serviço, a tal meia hora, 
deve-se apenas a um fator, nomeadamente, à grande capacidade de trabalho dos colegas da 
empresa municipal, sendo que há situações que podem levar duas ou três horas. Depois, o 
valor referente à prestação do serviço, que é difícil contratar do ponto de vista particular, está 
tabelado e a empresa nem sequer retira dele grande lucro, no entanto, é um serviço 
importante que as pessoas procuram para o qual é preciso ter uma capacidade tecnológica e 
um equipamento que poucas empresas têm, daí ser eficiente e ter um custo associado.----------
Relativamente à sugestão apresentada, informou que há uma questão que impede a sua 
aplicação, isto é, a taxa de recursos hídricos (TRH), quer da água, quer do saneamento, não é 
uma receita da EMAS, E.M., é aplicada no âmbito do regime económico e financeiro dos 
recursos hídricos e é um valor que a empresa municipal está obrigada a cobrar ao consumidor 
e que depois entrega ao Estado, 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 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 02 

de novembro de 2022 
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