
 
 

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 dois da reunião de câmara ordinária realizada a dois 
de novembro 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 e Nuno Fernando Montes Palma Ferro.-------------------------------------------------------------
A assessorar o Executivo esteve também presente a Jurista Municipal, Paula Cristina Madeira 
Pestana Mansinhos.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretariou a reunião, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, em conformidade com o 
disposto no nº 2 do artigo 57º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------- 
 

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

 
Constatou-se a falta do senhor vereador Rui Manuel de Sousa Eugénio, falta que lhe foi 
relevada por ter sido considerada justificada, nos termos da alínea c) do artigo 39º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

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

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

 

1.1. – Proposta de aprovação da ata nº 21/2022;------------------------------------------- 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o 
senhor Presidente da Câmara colocou à votação a ata nº 21/2022, relativa à reunião de 
câmara realizada no dia vinte de outubro de dois mil e vinte e dois, que foi previamente 
enviadas a todos os eleitos e aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 730)------------------------- 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
A senhora vereadora Maria de Fátima Estanque começou por questionar, uma vez que 
estamos a dois meses do início da assunção da transferência de competências na área social, 
que procedimentos estão a ser desenvolvidos para que a mesma se efetue dia 01 de janeiro de 
2023.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Questionou também quais as medidas que estão a ser pensadas pela Câmara Municipal para 
combater a crise energética que se atravessa, no que se refere, nomeadamente, às 
iluminações de natal, iluminação pública e funcionamento dos próprios edifícios públicos e 
monumentos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado voltou a lembrar que os vereadores da Coligação Democrática 
Unitária continuam à espera de receber um conjunto de informação que vêm solicitando nas 
reuniões de câmara já há algum tempo, desde logo, o relatório da fiscalização relativo à obra 
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da Estrada Municipal entre Santa Vitória e Mina da Juliana e o relatório acerca da assunção de 
competências na área da educação.------------------------------------------------------------------------------
Em seguida, e relativamente à recente reunião realizada com o Ministro das Infraestruturas no 
âmbito da CIMBAL, gostariam de perceber que sentimento se retirou da mesma porque as 
notícias que vieram a público deixaram-lhes algum desconforto, isto é, citando as declarações 
do senhor Presidente da Câmara, no final de 2020, numa entrevista ao Diário do Alentejo no 
âmbito da Cimeira Amigos da Coesão: “…a eletrificação da ferrovia está prevista terminar em 
2025 e a A26 em 2028. O que queremos, naturalmente, é que os projetos se façam desde já 
para que assim que termine o próximo quadro comunitário entrem em execução…lá para 2022 
estas obras sejam das primeiras a arrancar e assim possam ficar prontas mais cedo…”, fim de 
citação e, citando alguns órgãos de comunicação social local acerca daquilo que o senhor 
Presidente da CIMBAL informou: “O Governo não vai avançar com a construção da A26, a opção 
passa pelo IP8 em formato de semi autoestrada. Para além do IP8, cujas obras deverão 
arrancar em finais de 2024, início de 2025, nesta reunião falou-se também da eletrificação da 
linha férrea entre Casa Branca e Beja e, neste capítulo, António Bota revela que aquilo que lhe 
foi transmitido é que o concurso será lançado no decorrer de 2025, o que significa que obra no 
terreno só lá para 2026/2027.”, fim de citação, a questão que deixa é se o adiar constante 
destas obras estruturantes e o facto de se estar a criar expetativas às pessoas não causa 
desconforto? Naturalmente que os vereadores da CDU esperam que o executivo em 
permanência pressione de forma ativa e intransigente quem de direito para que estas obras 
avancem o mais rapidamente possível até porque estas informações contraditórias dão azo a 
desacreditar quem está à frente dos destinos da autarquia.-----------------------------------------------
Por fim, relativamente às reuniões do Conselho Municipal de Segurança dos Cidadãos de Beja 
e à solicitação que efetuaram, designadamente, qual a possibilidade de tanto a Coligação 
Democrática Unitária como o “Beja Consegue” poderem participar nas mesmas, perguntou se 
o Conselho reuniu no início do mês passado. Se não, quando é que vai reunir? Por outro lado, 
perguntou quando é que a Comissão Municipal de Trânsito realiza a primeira reunião porque, 
tendo em conta as dificuldades, até aqui já assumidas no que respeita a disciplinar o trânsito e 
ao nível do estacionamento abusivo, etc., é importante reativar este órgão, disse.------------------ 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro, lembrou o senhor Presidente, que continua à espera da 
informação relativa à verba gasta no apoio às atividades pontuais.--------------------------------------
Em seguida, lastimou o facto da Câmara Municipal de Beja não ter estado representada no Dia 
da Unidade da Base Aérea de Beja porque, na opinião do “Beja Consegue”. esta situação não 
podia ter acontecido pela importância histórica da Base Aérea para a cidade, e portanto, no 
dia do seu aniversário “nós”, Município de Beja, não pode deixar de estar presente, daí se 
voluntariar, caso seja necessário, porque acredita que a agenda do senhor Presidente seja 
muito preenchida, para representar o Município quando o executivo em funções não possa 
estar presente, esperando que uma situação destas não volte a acontecer.---------------------------
Relativamente aos acidentes que sistematicamente têm ocorrido na Avenida Comandante 
Ramiro Correia, o último a semana passada muito complicado que, inclusivamente, envolveu 
uma viatura que ficou capotada, chamou a atenção para este facto e para a necessidade de se 
fazer algo naquela artéria para minimizar estas situações.--------------------------------------------------
Finalmente, relativamente a um livro que foi editado na cidade de Beja, que retrata muito bem 
a estória do desporto nos últimos 70 anos no Distrito e que foi enviado pelo autor para o email 
do senhor Presidente da Câmara duas vezes, fazendo fé nas suas palavras, havendo municípios 
que já o adquiriram, referiu que seria um belo presente de natal para oferecer a algumas 
entidades a quem naturalmente terá de se fazer para além de configurar mais uma vez no 
assumir da nossa capitalidade, disse.----------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, relativamente à questão colocada pela senhora vereadora 
Maria de Fátima Estanque acerca da poupança energética, informou que desde 2018 que a 
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Câmara Municipal tem vindo a substituir a iluminação pública na cidade para tecnologia LED, 
processo que neste momento está em cerca de 80% concretizado, bem como nos edifícios do 
Município. Nestes, onde estão instalados painéis fotovoltaicos está a passar-se a venda de 
energia para autoconsumo de energia sendo exemplo disso, além de outros, este edifício que 
com as obras que sofreu tem uma capacidade de autoconsumo de energia muito expressiva, 
portanto, através da aplicação LED, através da instalação de mais painéis solares onde não 
existem a curto ou médio prazo e da reversão dos que já existem para autoconsumo, são 
medidas que fazem parte de boas práticas, independentemente de haver crise energética ou 
não como aquela que se está a atravessar. Relativamente à iluminação de natal é uma questão 
política, poderia não haver mas o executivo assume-a por inteiro, disse. Serão respeitadas as 
recomendações emanadas pelo Governo sobre esta matéria, isto é, as iluminações serão 
ligadas no dia 06 de dezembro de 2022 e manter-se-ão até ao dia 06 de janeiro de 2023, no 
período entre as 18:00 horas e as 00:00 horas de cada dia.------------------------------------------------
Relativamente ao pedido do senhor vereador Vítor Picado acerca do relatório da fiscalização 
da Estrada entre Santa Vitória e Mina da Juliana, informou que falou com o Serviço de 
Empreitadas e o que lhe transmitiram foi que irão verificar se existe relatório ou não por um 
motivo, isto é, normalmente só há relatório quando são detetadas irregularidades, caso 
contrário não há, portanto, é aguardar. Acrescentou ainda que existe um relatório da própria 
empresa sobre a profundidade do alcatrão e se a estrada foi executada de acordo e nos 
termos do projeto ou não, na sequência da própria Câmara Municipal de Beja ter pedido várias 
análises a partes do troço e zonas da estrada depois de concluída e de ter apresentado 
algumas fissuras em locais que não era suposto tal ter acontecido e esse poderá fornecer com 
certeza.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à reunião com o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, referiu que 
as notícias foram as expetáveis, isto é, não houve más notícias no sentido de se atrasar ou 
adiar uma vez mais estas obras estruturantes e também não houve notícias boas em termos 
de antecipação de prazos. O senhor vereador recuperou uma entrevista dada ao Diário do 
Alentejo há algum tempo mas, se esteve atento às reuniões de câmara e esteve com certeza, 
também tem a noção que mais recentemente, e na sequência das reuniões mantidas com a 
Infraestruturas e Portugal, I.P. no âmbito da ferrovia, a data do projeto e de execução da obra 
foi a que aqui tem sido transmitida várias vezes, portanto, entre aquilo que a IP transmitiu e 
aquilo que o Ministro e Secretário de Estado transmitiram agora, a diferença é de poucos 
meses. O que é importante referir é que os processos estão em execução, quer o do IP8, quer 
o da ferrovia, pelo que a expetativa é que os prazos se cumpram sendo que a obra do IP8 

deverá começar ou até terminar durante este mandato autárquico e a obra da ferrovia deverá 
iniciar em 2026 ou 2025, segundo a Infraestruturas e Portugal, I.P. e segundo o senhor 
Ministro, respetivamente. Naturalmente que a sua presença particular na reunião focou-se 
muito na ferrovia e na possibilidade destes projetos serem antecipados para que a obra 
comece o mais cedo possível no sentido da população “ficar ligada” de uma outra forma a 
Évora e a Casa Branca. Insistiu também que o projeto deveria comportar uma concordância na 
Estação de Casa Branca, que não está prevista, e também que a A26 que vem de Sines e 
Santiago do Cacém deveria fazer ligação ao Nó Grândola Sul e não ao Nó Grândola Norte o que 
na sua opinião é um erro grave, bem como que, no mínimo, o troço da Malhada Velha tenha 
uma entrada e uma saída no Nó Grândola Sul. Acrescentou ainda que se falou na possibilidade 
e no objetivo de, até final de 2025, 90% das freguesias nacionais estejam cobertas por rede 
4G.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão da Base Aérea de Beja, fez apenas a seguinte observação. Se há dois 
locais onde o executivo tem estado praticamente sempre presente no último e neste mandato, 
esses dois locais são a Base Aérea e o Instituto Politécnico de Beja, tem estado presente em 
todas as iniciativas e aniversários da Base Aérea, exceto este último tendo em conta outros 
compromissos agendados igualmente importantes. A Câmara Municipal tem uma 
extraordinária relação com a Chefia de Estado-Maior e com o senhor Comandante e avisaram 



 

Página 4 de 25 
 

atempadamente que não podiam estar presentes e porquê. Acrescentou que o executivo é 
convidado quase todos os dias para estar presente em vários locais e tem que fazer opções em 
função das necessidades de representatividade do Município, foi o que aconteceu nesta 
ocasião, no dia 21 de outubro ele próprio e os dois vereadores estavam em acontecimentos 
muito importantes para o Município de Beja e em função do que estava assumido não lhes foi 
possível marcar presença. Não obstante, esta situação não belisca minimamente a relação que 
existe entre a Câmara Municipal e a Base Aérea de Beja e foram circunstâncias que 
decorreram de agenda.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Conselho Municipal de Segurança e à Comissão Municipal de Trânsito, 
informou que a intenção é que os mesmos reúnam ainda este ano.------------------------------------- 
 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro pediu para usar da palavra e disse que a questão não é 
as vezes que foi ou deixou de ir, institucionalmente exige-se a presença da Câmara Municipal 
de Beja e portanto o senhor Presidente que não justifique esta ausência com as presenças de 
outras vezes porque isso não tem rigorosamente nada a ver com a situação, a Câmara 
Municipal de Beja tem que estar presente institucionalmente no Dia da Unidade, disse.---------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros, acrescentou relativamente à Avenida Comandante Ramiro 
Correia, que está em preparação uma empreitada para construção de lombas em vários 
pontos da cidade e essa artéria tem duas ou três zonas que irão sofrer uma intervenção dessa 
natureza.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino, relativamente à questão da senhora vereadora Maria 
de Fátima Estanque, informou que estão a ser efetuadas várias diligências no sentido de se 
acautelarem procedimentos que se prendem com a transferência de competência na área 
social que serão assumidas a partir de 01 de janeiro de 2023, uma das quais a parte 
informática. Relativamente aos recursos humanos não se colocou muito a questão uma vez 
que, efetivamente, o que se pretende é integrar inicialmente as pessoas que vêm dos 
protocolos. Já existe uma técnica em prestação de serviços e será posteriormente aberto 
concurso. Está também a ser preparado o espaço físico para albergar os(as) técnicos(as) e a ser 
definidas as normas e circuitos internos dos apoios económicos. Amanhã reunirá com a Cáritas 
Diocesana e posteriormente com a Associação Sementes de Vida. Estas diligências têm 
naturalmente que ser trabalhadas no sentido de tudo correr da melhor forma possível e a 
passagem ser tranquila ainda que inicialmente se prevejam algumas situações de dúvida que 
surgirão e que terão de ser ultrapassadas, disse.--------------------------------------------------------------
Em seguida entregou o relatório acerca da assunção de competências na área da educação ao 
senhor vereador Vítor Picado que só ficou concluído esta semana.-------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado agradeceu a entrega do relatório em questão, e referiu que 
relativamente à EM529 percebeu aquilo que o senhor Presidente explicou e naturalmente que 
toda a informação que haja para que se possa perceber o que aconteceu é importante.----------
Aproveitou, já que o senhor vereador Rui Marreiros deu informação sobre uma empreitada 
para resolução de algumas questões ao nível da segurança rodoviária, para relembrar uma 
solicitação da freguesia de Cabeça Gorda desde o final do anterior mandato para colocação de 
lombas e sinalética.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Maria de Fátima Estanque pediu para usar da palavra apenas para deixar 
claro e para que não fiquem dúvidas, relativamente à questão da iluminação e poupança 
energética, que os vereadores da Coligação Democrática Unitária não estão contra a 
iluminação de natal, pelo contrário, esta é uma forma também de dinamizar o comércio local e 
todas as outras atividades inerentes.----------------------------------------------------------------------------- 
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O senhor vereador Rui Marreiros, relativamente à questão da Cabeça Gorda agradeceu a nota 
dada pelo senhor vereador e referiu que, de qualquer forma como se imagina, estas situações 
vão sendo articuladas com as freguesias e algumas estão resolvidas, nomeadamente, a 
colocação de lombas e a pintura de sinalética. As lombas na Avenida Comandante Ramiro 
Correia têm outra tipologia em termos de execução e inclusivamente de timing, 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 ratificação da Alteração Orçamental nº 13 à Despesa e 
nº 11 ao Plano Plurianual de Investimentos e Atividades Mais 
Relevantes;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 10943, de 25 de outubro de 2022, da Divisão Administrativa e Financeira, propondo 
a seguinte alteração orçamental, que constitui documento anexo número um que faz parte 
integrante da presente ata, e contempla o reforço das seguintes rubricas:----------------------------
Despesas correntes (143.000,00 €):--------------------------------------------------------------------------------
0102/04070199 – Transferências correntes/Instituições sem fins lucrativos/Outros – 
103.000,00 € (PAMADE Programa de apoio ao Movimento Associativo Desporto 2º tranche 2022);------
0102/04070199 – Transferências correntes/Instituições sem fins lucrativos/Outros – 30.000,00 
€ (Protocolo com a ACOS pagamento da eletricidade do Parque de Feiras e Exposições);--------------------
0102/02022536 – Eventos e iniciativas pontuais – 3.000,00 € (Reforço para programação da 

biblioteca);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0102/02022546 – Publicações – 2.000,00 € (Reforço de rubrica);-------------------------------------------
0102/06020304 – Serviços bancários – 5.000,00 € (Reforço de rubrica).----------------------------------
Correção do PPI ano 2023 económica 0102/0701112 projeto 2021/7 – Reforço do valor de 
305.354,36 €, para perfazer o valor que está nos compromissos para anos seguintes de 
1.207.866,43 €, distribuídos respetivamente em 1.183.198,78 € empreitada de “Valorização do 
Espaço do Fórum Romano” e 24.667,65 € da prestação de serviços de fiscalização e 
coordenação de segurança da empreitada.---------------------------------------------------------------------
Rubricas a diminuir despesas correntes (143.000,00 €):-----------------------------------------------------
0101/020223 – Conservação de bens – 70.000,00 €;---------------------------------------------------------
0102/02010202 – Gasóleo – 35.000,00 €;-----------------------------------------------------------------------
0102/02021003 – Transportes Urbanos (AMR 2012/5006) – 38.000,00 €.--------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a presente proposta.(Deliberação nº 731)--------- 
 

2.2. – Proposta de fixação do IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis, 
Derrama e IRS – Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares, a 
aplicar no Município de Beja em 2023;------------------------------------------------------------ 

 
1. IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis (artigo 112º do CIMI):------------------------------------------
Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, fixam a taxa a aplicar em cada 
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ano, dentro dos intervalos previstos nas alíneas a) e c) do nº 1, do artigo 112º do CIMI, sendo 
de 0,8%, para prédios rústicos e entre 0,3% e 0,45% para prédios urbanos.--------------------------- 
A deliberação da Assembleia Municipal deve ser comunicada à AT até 31 de dezembro do ano 
anterior ao da cobrança (conforme o nº 14 do artigo 112º do CIMI).----------------------------------------- 
Face ao exposto, propõe-se, para 2022, a fixação do valor da taxa de 0,30%, para os prédios 
urbanos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 732)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Propõe-se também: Elevar, anualmente, ao triplo a taxa de IMI em vigor prevista para prédios 
urbanos que se encontrem em ruínas ou devolutos há mais de um ano, considerando-se 
devolutos ou em ruínas, os prédios como tal definidos em diploma próprio (de acordo com o 

previsto no nº 3 do artigo 112º do CIMI Majoração em 30% da taxa de IMI em vigor a aplicar a prédios 
urbanos degradados, que independentemente da sua localização não cumpram satisfatoriamente a sua 

função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens (nº 8 do artigo 112º do CIMI);----------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 733)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ainda, nos termos do artigo 112º-A do CIMI, podem, os municípios, fixar uma redução da taxa 
do imposto municipal sobre imóveis, que vigorar no ano a que respeita o imposto, a aplicar ao 
prédio ou parte do prédio urbano destinado a habitação própria e permanente do sujeito 
passivo ou do seu agregado familiar, e que seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao 
número de dependentes que, nos termos do Código do IRS, compõem o respetivo agregado 
familiar, de acordo com a seguinte tabela:---------------------------------------------------------------------- 
 

Número dependentes a cargo Dedução fixa (em €) 

1 20 

2 40 

3 70 
 

Propõe-se, também, para 2022, a aplicação do artigo 112º-A do CIMI, no Município de Beja.----
A Câmara deliberou, por maioria com os votos contra dos vereadores da Coligação 
Democrática Unitária, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 734)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Maria de Fátima Estanque, apresentou a seguinte Declaração de Voto:---
“Num momento político em que é necessário avaliar as políticas e modelos de 
desenvolvimento, particularmente nos territórios do interior, que tanto afetam o nosso 
Concelho, numa época de grandes desafios, em que mais do que nunca, se deve questionar as 
políticas distributivas, as políticas de emprego, as políticas sociais e as políticas tributárias, o 
IMI Familiar apresentado como bandeira de justiça e de equidade não representa mais do que 
uma manifestação demagógica, de natureza alienante por desviar as atenções, sobre o que 
verdadeiramente interessa os cidadãos, como sejam a política de rendimentos e a real 
situação do poder de compra associada ao bem-estar social.----------------------------------------------
Esta questão não é dissociável das sucessivas práticas, algumas das quais continuam a ser 
sufragadas em sucessivos atos eleitorais como meras promessas, sem concretizações à vista. 
Para comprovar esta constatação basta recordar algumas medidas dos sucessivos governos, no 
que respeita às políticas fiscais de apoio às famílias e à habitação:---------------------------------------
A isenção do IMI para os imóveis destinados à habitação própria permanente, foi 
gradualmente reduzida, de 10 até aos atuais 3 anos,  e limitada a duas o número de vezes  que 
este benefício pode ser concedido à mesma pessoa;---------------------------------------------------------
A Avaliação Geral dos prédios urbanos, de 2012, feita de forma precipitada e tecnicamente 
pouco precisa, originou um aumento brutal do IMI para a maioria dos proprietários;---------------
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As deduções com encargos com habitação, em sede de IRS, foram limitadas  à dedução de uma 
pequena percentagem dos juros devidos nos empréstimos à habitação, eliminando-se a 
amortização do empréstimo e vedando a essa dedução os contratos celebrados a partir de 31 
de dezembro de 2011;------------------------------------------------------------------------------------------------
A dedução das despesas de educação foi limitada aos manuais escolares e a encargos com 
frequência de estabelecimentos de ensino, creches e jardim-de-infância.------------------------------
Paradoxalmente, enquanto a nível central o governo não restituiu direitos e apoios sociais, 
principalmente aos mais carenciadas, sob o falso pretexto de apoiar as famílias com filhos, 
desagravando-lhes a taxa do IMI incidente sob a casa de habitação, lançando para as 
autarquias o ónus da aplicação de uma medida discriminatória, cega e injusta.----------------------
Discriminatória, porque esta redução permite que imóveis com o mesmo valor patrimonial, no 
mesmo concelho, pagam IMI de valor diferente.---------------------------------------------------------------
Cega, na medida em que a sua aplicação trata de forma igual uma  família com 3 filhos que 
dispõe de 80.000,00 € de rendimento anual, e uma família com 5 filhos e 30.000,00 € de 
rendimento  anual;----------------------------------------------------------------------------------------------------
Injusta, porque permite que os pensionistas, desempregados e trabalhadores com baixos 
rendimentos, sem filhos ou cujos filhos não sejam considerados dependentes para efeitos de 
IRS,  com prédios cujo valor não lhes permitam  beneficiar da isenção do artigo 48º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais (prédios de reduzido valor patrimonial de contribuintes com baixos 

rendimentos), pagam IMI a uma taxa superior ao aplicado às famílias com filhos, mas com 
rendimentos e prédios de valor superior.------------------------------------------------------------------------
Não se questiona a necessidade de uma revisão da legislação de tributação do património 
imobiliário das pessoas singulares, nomeadamente no que respeita à habitação própria e 
permanente, porém, não será certamente esta medida a mais adequada a uma tributação 
justa e equitativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------
São estas as razões que determinaram que os vereadores da Coligação Democrática Unitária 
na Câmara Municipal de Beja votassem contra a medida apresentada pelo atual executivo PS, 
por entenderem que não é deste modo que se promove a componente social do Estado 
Democrático, tão fragilizada, particularmente nos últimos anos, com as assimetrias sociais a 
crescer e as bolsas de pobreza a aumentar de forma gradual e progressiva. A centralidade 
necessária está na adoção de opções políticas de natureza social, económica e distributiva 
diferentes das seguidas, que diminuam as assimetrias sociais e regionais e promovam o 
emprego e o desenvolvimento real das pessoas e dos territórios.”, disse.------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara referiu não ir comentar a Declaração de Voto naturalmente, 
no entanto, quis apenas informar que o ano passado o impacto da aplicação do artigo 112º-A 

do CIMI, (IMI familiar) no Município de Beja em termos de receita, pelos dados fornecidos pela 
Autoridade Tributária, andou entre os 90.000,00 € e 100.000,00 €.--------------------------------------
Recordou que o IMI incide sobre o valor do património e depois é o IRS que faz a distinção 
económica das possibilidades financeiras e dos rendimentos de cada família. A haver 
alterações, como bem está sublinhado na Declaração de Voto, estas terão de ser feitas no 
quadro legislativo da Assembleia da República cabendo aos Municípios apurar se aplicam ou 
não o IMI familiar e, dos mais de trezentos nacionais, considerando os das regiões autónomas, 
julga que foram duzentos e setenta e oito que o ano passado já aplicaram esta medida como 
forma de benefício. Naturalmente que isto não vai gerar natalidade e o ónus fica do lado das 
autarquias, é uma questão de opção e, no caso do Município de Beja, isso significa abdicar de 
um encaixe na ordem dos 100.000,00 €/ano que ficam do lado das famílias, disse.------------------ 
 
O senhor vereador Vítor Picado referiu que esta questão já é discutida há alguns anos quase 
sempre nos mesmos termos e, quando se fala na perda de rendimentos das famílias, tem dado 
o exemplo até daquilo que pode ser mais equitativo para as mesmas no Concelho de Beja de 
uma forma geral nomeadamente a nível da fatura da água que desde 2018, quando se 
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aumentou as várias componentes, fez com que no seu caso particular a fatura passasse dos 
32,00 € para 51,00 € e, como dizia o outro, é só fazer as contas, se usufrui por ter um filho ou 
dois de 20,00 € ou 40,00 € de IMI, não deixa ao final do ano de pagar mais 200,00 € em 
faturação de água e esta para os vereadores da Coligação Democrática Unitária seria uma das 
medidas que aqui deixavam para se pensar mais tarde, disse.--------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros considerou que o senhor vereador Vítor Picado está a 
misturar coisas que não têm rigorosamente nada a ver, ou seja, se por um lado estão 
obviamente todos de acordo que as famílias devem ser beneficiadas de alguma forma, e a 
autarquia tenta fazê-lo da melhor maneira possível e com os instrumentos que politicamente 
decide serem os mais adequados, por outro lado subsidiar ou apoiar as famílias com a redução 
do preço da água não só não faz sentido como é ilegal e até coloca em causa as 
sustentabilidade das empresas, seja a EMAS, E.M. ou qualquer outra. Está de acordo que se 
devem fazer os esforços possíveis para aliviar as famílias mas não se pode cometer atos de 
alguma irresponsabilidade que ponham em causa um serviço que é essencial para todos.--------
Outra discussão que têm há uma série de tempo e que não pode deixar de referir é a questão 
particular da fatura do senhor vereador, pelo que continua a dizer que alguma coisa se passa 
uma vez que o aumento do tarifário não provocou de forma alguma um aumento nas faturas 
de 30,00 € para 50,00 €, pode é consumir mais água ou ter mudado de escalão, mas isso já 
depende do comportamento das famílias, contudo, a empresa municipal continua sempre 
disponível para esclarecer todos os munícipes sobre questões associadas ao tarifário, disse.----- 
 
O senhor Presidente da Câmara, quis lembrar ainda que desde o dia 01 de janeiro de 2022 que 
está em vigor Tarifa Social da Água no Concelho de Beja que beneficia largas centenas de 
famílias com rendimentos apurados pela Autoridade Tributária que os enquadram nesta 
medida com 50% de desconto igual aos beneficiários do Cartão Municipal Sénior.----------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado relembrou que a questão da Tarifa Social da Água foi uma 
medida com a qual os vereadores da CDU se debateram no anterior mandato e até havia 
condições para que a mesma tivesse sido logo aplicada mas, mais vale tarde que nunca.----------
Relativamente à observação do senhor vereador Rui Marreiros referiu que realmente acabou 
por lhe dar razão porque não estão a querer confundir coisas mas sim beneficiar as famílias e 
esse é o melhor termo de comparação.--------------------------------------------------------------------------
Relativamente à sua fatura da água referiu que fala nela para não falar nas de dezenas ou 
centenas de pessoas que colocam essa questão mas haverá tempo de apurar essa situação.-----
Relativamente ao aumento, relembrou que são as entidades do sector que dizem, 
nomeadamente a ERSAR que, em 2019, considerou a componente de saneamento excessiva 
por representar 1.6% na taxa de cobertura de gastos e que a DECO posicionou Beja no top 10 
na componente de resíduos sólidos urbanos, portanto, colocam as questões, podem estar ou 
não de acordo, mas essa é uma das propostas que deixam e, percebendo a questão da 
sobrevivência das entidades, não deixa de se tratar obviamente de opções políticas pelo que 
não podem acatar o facto de serem chamados de irresponsáveis quando colocam questões 
desta natureza, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros quis apenas esclarecer que não se dirigiu diretamente e que 
não chamou irresponsável ao senhor vereador Vítor Picado, o que quis dizer é que há atos que 
podem enquadrar alguma irresponsabilidade e, querer apoiar as famílias subsidiando 
artificialmente a fatura da água, é do ponto de vista da gestão um ato irresponsável, reitera 
essa questão sem outra intenção.---------------------------------------------------------------------------------
A Tarifa Social Automática é efetivamente uma forma de ajudar as famílias que numa situação 
de fragilidade podem precisar desse apoio e é uma avaliação que nem sequer é feita 
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diretamente pelo Município mas pela Segurança Social e Finanças que dão a indicação das 
famílias que estão em condições de beneficiar dessa medida, disse.-------------------------------------  
 
2. Derrama (artigo 18º da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro):------------------------------------------------
A Assembleia Municipal, pode deliberar, sob proposta da Câmara, uma derrama, até ao limite 
máximo de 1,5%, sobre o lucro tributável do IRC das empresas que exerçam atividade no 
concelho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A deliberação da Assembleia Municipal deve ser comunicada à AT até 31 de dezembro do ano 
anterior ao da cobrança (conforme nº 17, do artigo 18º da Lei 73/2013, de 03 de setembro, na versão 

mais recente introduzida pela Lei nº 66/2020, de 04 de novembro).---------------------------------------------
Face ao exposto, propõe-se, para o ano de 2022, que seja fixada uma derrama de 1,35% sobre 
o lucro tributável das empresas com volume de negócios superior a 150.000,00 € e isenção 
para as empresas com volume de negócios inferior ou igual a esse montante, de acordo com 
o artigo 7º do regulamento de atribuição de benefícios fiscais do Município de Beja, que 
entrou em vigor a 04/08/2020.-------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 735)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. IRS (artigo 26º da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro):--------------------------------------------------------
A Assembleia Municipal, pode deliberar, sob proposta da Câmara, uma participação até 5%, do 
IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho.-------------------------------------------------
A deliberação da Assembleia Municipal deve ser comunicada à AT até 31 de dezembro do ano 
anterior ao da cobrança (conforme nº 2 do artigo 26º da Lei 73/2013, de 03 de setembro, na versão 

mais recente introduzida pela Lei nº 66/2020, de 04 de novembro).---------------------------------------------
Propõe-se, para 2023, a fixação de uma participação de 5% do IRS.------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 736)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.3. – Proposta de adesão à Rede de Apoio ao Investidor da Diáspora;------ 

 
Considerando que o Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora (PNAID), 
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 64/2020, de 18 de agosto, visa conferir 
um acompanhamento mais sistematizado e institucional ao potencial estratégico das 
comunidades portuguesas residentes no estrangeiro, através de uma abordagem integrada, 
multidisciplinar, abrangente e sustentável;---------------------------------------------------------------------
Considerando que constitui mais um instrumento de afirmação internacional de Portugal e de 
desenvolvimento do tecido económico e empresarial do país e dos seus territórios, bem como, 
de promoção da coesão territorial, combate às desigualdades, e valorização dos territórios, em 
particular, do interior, dos produtos endógenos, permitindo atrair investimento e pessoas, e 
internacionalizar os produtos e serviços;------------------------------------------------------------------------
Considerando que é dirigido a emigrantes portugueses e lusodescendentes que queiram 
investir ou alargar a sua atividade económica em Portugal, bem como a empresas nacionais 
que queiram internacionalizar os seus negócios através da diáspora;-----------------------------------
Considerando que, a sua coordenação compete, no nível político, aos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas das comunidades portuguesas e da valorização do interior, em 
articulação com as áreas governativas relevantes através da rede de pontos focais;----------------
Considerando que assenta em duas linhas de ação interdependentes: o regresso e/ou o 
investimento da diáspora em Portugal e a promoção das exportações e da internacionalização 
das empresas nacionais através da diáspora.-------------------------------------------------------------------
Para a dinamização destas duas linhas de ação concorrem vários eixos de intervenção sendo 
um deles o Eixo D - “Promoção, mobilização e redes”.-------------------------------------------------------
1. O presente Termo de Adesão inclui-se no Eixo D - “Promoção, mobilização e redes” que é 
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orientado para que os investidores da diáspora, as áreas da governação, entidades regionais e 
municípios, entidades do associativismo empresarial que apoiam o investimento da diáspora e 
dispõem dos interlocutores, instrumentos e meios para o efeito, e as comunidades locais se 
coordenem e trabalhem em conjunto, abrange:---------------------------------------------------------------
a) Criação e funcionamento da Rede de Apoio ao Investidor da Diáspora (RAID): ligará os 
serviços que, nas diferentes áreas da governação, entidades regionais e municípios (com 

destaque para os GAE), assim como as entidades do associativismo empresarial, em especial da 
diáspora, apoiam o investimento da diáspora e dispõem dos interlocutores, instrumentos e 
meios para o efeito.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Caberá à Rede dar contributos para a implementação do PNAID, partilhar informação relevante 
para o mesmo e avaliar a sua execução. A Rede manterá uma articulação regular com o tecido 
empresarial da diáspora através da Rede Diplomática e Consular, assim como das redes 
externas da AICEP, E.P.E., e do Turismo de Portugal, I.P..-----------------------------------------------------
b) Constituição da Rede com identificação e designação de pontos focais aos níveis nacional, 
regional e local, nos Governos Regionais dos Açores e da Madeira, assim como no 
associativismo empresarial da diáspora, e ainda, sempre que necessário, em contexto setorial 
ou com entidades externas; com reuniões regulares para avaliação de oportunidades de 
investimento da diáspora e de internacionalização através da diáspora; e com coordenação 
nacional do PNAID, incluindo a realização de pontos de situação regulares e a monitorização da 
sua implementação.---------------------------------------------------------------------------------------------------
c) Alargamento da rede de GAE e desenvolvimento das suas valências na área do apoio ao 
investimento da diáspora, no contexto da implementação do processo de descentralização, 
com particular atenção aos territórios do Interior e ao desenvolvimento das valências de 
informação económica e empresarial destes gabinetes.-----------------------------------------------------
2. O presente Termo de Adesão tem como objetivo a adesão à Rede de Apoio ao Investidor da 
Diáspora (RAID).---------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. O aderente compromete-se a:----------------------------------------------------------------------------------
a) Identificar e designar o ponto focal que assumirá a função de interlocução entre a entidade 
e a coordenação do PNAID, bem como entre a sua entidade e os investidores da diáspora e 
exportadores através da Diáspora.--------------------------------------------------------------------------------
b) Promover, informar e apoiar o empreendedorismo da diáspora, em articulação com o 
Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora (GAID), no seu duplo potencial enquanto origem e 
destino de micro e pequeno investimento dirigido a Portugal, e enquanto plataforma de 
internacionalização de iniciativas locais e regionais.----------------------------------------------------------
c) Realizar um trabalho metódico de identificação, mapeamento e listagem dos investimentos 
existentes ou que venham a ser realizados nos respetivos concelhos, que sejam oriundos das 
comunidades portuguesas e de empresários da diáspora, com periodicidade regular e partilha 
desta informação no âmbito desta Rede.------------------------------------------------------------------------
d) Identificar e sinalizar custos de contextos específicos ao investimento da Diáspora e à 
internacionalização, para envio às autoridades competentes e com vista à sua progressiva 
redução. Contribuir para a listagem de casos solucionados.------------------------------------------------
e) Identificar boas práticas e avaliação dos resultados de investimentos oriundos da diáspora e 
através da diáspora e sua posterior divulgação, através das redes internas e externas.-------------
f) Promover regularmente Roteiros de Investimentos da Diáspora em Portugal, com visitas a 
projetos concretos de investimentos de emigrantes em Portugal.----------------------------------------
g) Divulgar projetos, iniciativas e exemplos concretos de investimento da diáspora, ou de 
internacionalização através da diáspora nos ENCONTROS PNAID (Encontros de Investidores da 

Diáspora).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h) Participar na organização de eventos de divulgação sobre o PNAID, investimento da diáspora 
e nos Encontros de Investidores da Diáspora.------------------------------------------------------------------
i) Participar na organização de mostras de bens e serviços nacionais em cidades estrangeiras, 
destinadas aos mercados externos e igualmente à diáspora portuguesa, sempre que 
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relevante.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
j) Promover, sempre que possível, parcerias com entidades (por exemplo CIM, associações 

empresariais regionais, fundações) que desenvolvam iniciativas, projetos ou concursos ligados ao 
empreendedorismo da diáspora.----------------------------------------------------------------------------------
k) Divulgar o PNAID, assim como a sua execução e resultados, nas plataformas digitais, redes e 
comunicação social a nível internacional, nacional e local.--------------------------------------------------
l) Tratar e a manter como absolutamente confidenciais todas e quaisquer informações que não 
sejam de conhecimento público e a que tenham acesso no âmbito da Rede, bem como a 
utilizá-las única e exclusivamente para efeitos do PNAID, abstendo-se, independentemente dos 
fins, de qualquer uso fora deste contexto, quer em benefício próprio, quer de terceiros.----------
4. É celebrado a título gratuito, não acarretará a transferência ou a disponibilização de 
recursos financeiros entre os participantes.--------------------------------------------------------------------
5. Vigora a partir da data da sua assinatura e é válido por um ano, renovável automaticamente 
por iguais e sucessivos períodos, no caso de não ser denunciado com um mínimo de 60 dias de 
antecedência.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 737)--------- 
 

2.4. – Proposta de abertura de procedimento de concurso público e 
nomeação do respetivo júri;------------------------------------------------------------------------------ 
 
Presente o processo relativo à abertura de procedimento por concurso público para 
arrendamento do prédio rústico “Courela da Atalaia”, que constitui documento anexo 
número dois e faz parte integrante da presente ata.---------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 738)--------- 
 
Mais foi deliberado nomear os seguintes técnicos para membros do júri do concurso público 
para arrendamento do prédio rústico “Courela da Atalaia”:----------------------------------------------
Presidente: João Duarte Lopes Baptista Margalha;------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Maria Teresa Costa e Dora Fátima Parreira Marcelino;---------------------------------
Vogais suplentes: Carla Susana Rodeia Gonçalves e Paula Cristina Madeira Pestana 
Mansinhos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 739)--------- 
 

2.5. – Proposta de nomeação do júri do concurso público;--------------------------- 

 
Presente a proposta de nomeação dos seguintes técnicos para membros do júri do concurso 
público para ocupação dos dois espaços no Ninho de Empresas do Município de Beja:----------
Presidente: Maria Teresa Costa;------------------------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: João Duarte Lopes Baptista Margalha e Dora Fátima Parreira Marcelino;---------
Vogais suplentes: Carla Susana Rodeia Gonçalves e Paula Cristina Madeira Pestana 
Mansinhos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 740)--------- 
 

2.6. – Proposta de aprovação de relatório final;--------------------------------------------- 
 
Presente o relatório final do concurso público para exploração do Quiosque e Esplanada do 
Jardim Público de Beja ao qual não foram apresentadas propostas, nos termos do disposto na 
alínea a) do nº 1 do artigo 79º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-
Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com a sua redação atual, não há lugar a adjudicação 
extinguindo-se o procedimento.----------------------------------------------------------------------------------- 
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Ficando assim o concurso deserto há a possibilidade de adjudicação por ajuste direto desde 
que a proposta cumpra todos os requisitos do programa de concurso e do caderno de 
encargos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 741)--------- 
 

2.7. – Proposta de abertura de procedimento concursal comum para 
ocupação de um posto de trabalho de Assistente Operacional/Motorista 
de Ligeiros, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado;-------------------------------------------------------------------------------- 

 
Tornando-se necessário reforçar a equipa de motoristas de ligeiros afetos ao transporte de 
pessoas e bens, no âmbito da Divisão de Serviços Operacionais/Serviço de Transportes e 
Mecânica, por se perspetivarem aposentações a curto e médio prazo, propõe-se a abertura do 
procedimento concursal que seguidamente se indica, com vista a suprir necessidades de 
pessoal de natureza permanente, na respetiva área de atividade, pretendendo-se a ocupação 
de posto de trabalho existente no mapa de pessoal, na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, nos termos das disposições legais 
estabelecidas na Portaria nº 233/2022, de 09 de setembro, não existindo reserva de 
recrutamento válida para o efeito:--------------------------------------------------------------------------------
1 Assistente Operacional/Motorista de Ligeiros, para a Divisão de Serviços 
Operacionais/Serviço de Transportes e Mecânica.-----------------------------------------------------------
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 papel, considerando o disposto nos números 1 e 3 do artigo 13º da 
mencionada Portaria, por ser esta a forma de apresentação considerada mais acessível aos 
potenciais candidatos ao concurso.-------------------------------------------------------------------------------
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.”.----------------------------------------------------------------------------------------
Quanto a encargos com o recrutamento em causa, a dotação necessária encontra-se prevista 
em orçamento, nas respetivas rubricas, de acordo com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do 
artigo 31º da LTFP.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do estabelecido nos números 1 e 4 do artigo 36º da LTFP, aos candidatos serão 
aplicados os seguintes métodos de seleção: prova de conhecimentos de natureza teórica 
(escrita), avaliação psicológica e entrevista de avaliação de competências. Havendo candidatos 
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que reúnam as condições previstas no nº 2 do citado artigo 36º, caso não tenham exercido a 
opção pelos métodos de seleção, nos termos do nº 3 do referido artigo, serão aplicados os 
seguintes métodos de seleção: avaliação curricular e entrevista de avaliação de competências. 
O primeiro método de seleção será aplicado a todos os candidatos num primeiro momento. O 
segundo método de seleção e o método seguinte, quando este estiver previsto, serão 
aplicados, em momentos posteriores, a todos os candidatos aprovados no método de seleção 
imediatamente anterior, por se tratar de uma área funcional de difícil recrutamento e ser 
expectável um número de candidatos diminuto. A prova de avaliação psicológica será realizada 
por entidade externa por não existirem no Município técnicos habilitados para aplicar este 
método de seleção.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao júri do procedimento concursal, propõe-se a seguinte composição:-------------
Presidente: Paulo Fernando Barros Bel Luís, dirigente intermédio de 2º grau;------------------------
Vogais efetivos: José Carlos Grilo Marques Bengala, Técnico Superior, que substituirá o 
presidente nas suas faltas e impedimentos e Rute Isabel Figueira Gomes Gamito, Técnica 
Superior;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Luís Miguel Marques Dias, Assistente Técnico, e Pedro Manuel Santos 
Canilhas Martins Branco, dirigente intermédio de 4º grau.-------------------------------------------------
Considerando o disposto no nº 4 do artigo 9º da citada Portaria, são designados, para 
assegurar o apoio administrativo e de secretariado ao júri, quando se justifique, ao Assistentes 
Técnicos Jorge Magalhães e Susana Pontes afetos ao Gabinete de Recursos Humanos.------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 742)--------- 

 

2.8. – Informação complementar – procedimento concursal comum para 
ocupação de quatro postos de trabalho de Assistente 
Operacional/Jardineiro, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado;-------------------------------------------------- 

 
Considerando a informação datada de 02/08/2022, a qual foi submetida à apreciação do Órgão 
Executivo, em reunião realizada a 10/08/2022, tendo sido deliberado a abertura do 
procedimento concursal supra indicado, e verificando-se que, entretanto, foi publicada a 
Portaria nº 233/2022, de 9 de setembro, que regulamenta a tramitação do procedimento 
concursal de recrutamento e que entrou em vigor no dia 1 de outubro de 2022, torna-se 
necessário introduzir alterações e complementar a citada informação, atendendo a que o 
referido procedimento concursal ainda não foi aberto.------------------------------------------------------
Assim, o procedimento concursal desenvolver-se-á nos termos da Portaria nº 233/2022, de 9 
de setembro, não existindo reserva de recrutamento válida.----------------------------------------------
De acordo com o estabelecido no artigo 12º da citada Portaria, o prazo para apresentação de 
candidaturas ao concurso deverá ser de 15 (quinze) dias úteis, devendo as mesmas ser 
apresentadas em suporte papel, considerando o disposto nos números 1 e 3 do artigo 13º da 
mencionada Portaria, por ser esta a forma de apresentação considerada mais acessível aos 
potenciais candidatos ao concurso.-------------------------------------------------------------------------------
No que respeita aos métodos de seleção a aplicar, considerando o disposto nos números 1 e 4 
do artigo 36º da LTFP, aos candidatos serão aplicados os seguintes métodos de seleção: prova 
de conhecimentos de natureza prática e avaliação psicológica. Havendo candidatos que 
reúnam as condições previstas no nº 2 do citado artigo 36º, caso não tenham exercido a opção 
pelos métodos de seleção, nos termos do nº 3 do referido artigo, serão aplicados os seguintes 
métodos de seleção: avaliação curricular e entrevista de avaliação de competências.--------------
O primeiro método de seleção será aplicado a todos os candidatos num primeiro momento.----
O segundo método de seleção será aplicado, em momentos posterior, a todos os candidatos 
aprovados no método de seleção imediatamente anterior, por se tratar de uma área funcional 
de difícil recrutamento e ser expectável um número de candidatos diminuto.------------------------ 
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A prova de avaliação psicológica será realizada por entidade externa por não existirem no 
Município técnicos habilitados para aplicar este método de seleção.------------------------------------
Retira-se do conjunto dos métodos de seleção a aplicar a prova de entrevista profissional de 
seleção, por já não estar identificada como método de seleção no âmbito da Portaria nº 
233/2022, de 9 de setembro.---------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 743)--------- 
 

2.9. – Informação complementar – procedimento concursal comum para 
ocupação de um posto de trabalho de Técnico Superior/Veterinário 
Municipal, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado;-------------------------------------------------------------------------------- 

 
Considerando a informação datada de 18/08/2022, a qual foi submetida à apreciação do Órgão 
Executivo, em reunião realizada a 24/08/2022, tendo sido deliberado a abertura do 
procedimento concursal supra indicado, e verificando-se que, entretanto, foi publicada a 
Portaria nº 233/2022, de 9 de setembro, que regulamenta a tramitação do procedimento 
concursal de recrutamento e que entrou em vigor no dia 1 de outubro de 2022, torna-se 
necessário introduzir alterações e complementar a citada informação, atendendo a que o 
referido procedimento concursal ainda não foi aberto.------------------------------------------------------
Assim, o procedimento concursal desenvolver-se-á nos termos da Portaria nº 233/2022, de 9 
de setembro, não existindo reserva de recrutamento válida.----------------------------------------------
De acordo com o estabelecido no artigo 12º da citada Portaria, o prazo para apresentação de 
candidaturas ao concurso deverá ser de 15 (quinze) dias úteis, devendo as mesmas ser 
apresentadas em suporte eletrónico, considerando o disposto no nº 1 do artigo 13º da 
mencionada Portaria.-------------------------------------------------------------------------------------------------
No que respeita aos métodos de seleção a aplicar, considerando o disposto nos números 1 e 4 
do artigo 36º da LTFP, aos candidatos serão aplicados os seguintes métodos de seleção: prova 
de conhecimentos de natureza teórica (escrita), avaliação psicológica e entrevista de avaliação 
de competências. Havendo candidatos que reúnam as condições previstas no nº 2 do citado 
artigo 36º, caso não tenham exercido a opção pelos métodos de seleção, nos termos do nº 3 
do referido artigo, serão aplicados os seguintes métodos de seleção: avaliação curricular e 
entrevista de avaliação de competências.-----------------------------------------------------------------------
O primeiro método de seleção será aplicado a todos os candidatos num primeiro momento.----
O segundo método de seleção e o método seguinte, quando este estiver previsto, serão 
aplicados, em momentos posteriores, a todos os candidatos aprovados no método de seleção 
imediatamente anterior, por se tratar de uma área funcional de difícil recrutamento e ser 
expectável um número de candidatos diminuto.--------------------------------------------------------------
A prova de avaliação psicológica será realizada por entidade externa por não existirem no 
Município técnicos habilitados para aplicar este método de seleção.------------------------------------
Retira-se do conjunto dos métodos de seleção a aplicar a prova de entrevista profissional de 
seleção, por já não estar identificada como método de seleção no âmbito da Portaria nº 
233/2022, de 9 de setembro.---------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 744)--------- 
 
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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2.10. – Proposta de atribuição de subsídio;----------------------------------------------------- 

 
Registo nº 10736, de 19 de outubro de 2022, do Serviço Municipal de Proteção Civil, 
informando que a Associação de Caçadores de Terreno Livre do Distrito de Beja, vem solicitar 
a atribuição de subsídio face às dificuldades financeiras que atualmente está a atravessar, para 
garantir o normal e regular funcionamento da atividade.---------------------------------------------------
Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Esta associação gere uma zona de caça municipal há mais de uma década, cujos terrenos 
cinegéticos são contíguos ao aglomerado urbano da cidade de Beja, mantendo estes terrenos 
ordenados e executando uma exploração cinegética que zela pela conservação do património 
cinegético e dos ecossistemas naturais que o suportam, no respeito pela preservação do meio 
ambiente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. A zona de caça municipal gerida por esta Associação tem demonstrado ao longo dos anos 
uma gestão integrada e correta, apresentando os Planos Anuais de Exploração conforme 
estipula a Lei.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. A atual conjetura económica que se vive, devido ao conflito armado entre a Ucrânia e a 
Federação Russa, responsável pela escalada da inflação e por constrangimentos financeiros ao 
nível da tesouraria de muitas associações.----------------------------------------------------------------------
4. A Associação de Caçadores do Terreno Livre de Beja é conselheira como representante das 
Zonas de Caça Municipais, no Conselho Cinegético e da Conservação da Fauna Municipal, 
demonstrando elevada participação na resolução de conflitos cinegéticos.----------------------------
Propõe-se a atribuição de um subsídio à Associação de Caçadores de Terreno Livre do Distrito 
de Beja, no valor de 1.500,00 €, para contornar as dificuldades atuais da entidade e garantir a 
sua sobrevivência, favorecendo o movimento associativo, a preservação e conservação dos 
recursos cinegéticos e o ordenamento cinegético dos terrenos na área do concelho.---------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de mil e quinhentos euros.(Deliberação nº 745)--------------------------------------------------------- 
 

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

 
Requerido por Exubercascade, Ldª, que pretendendo vender a fração G 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 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 

746)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a fração AJ 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, em Beja, pelo 
valor de 675.000,00 €, 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 

747)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a fração AK do 
prédio sito no quarteirão delimitado pela Rua General Teófilo da Trindade nº 129 – Rua Infante 



 

Página 16 de 25 
 

Dom Henrique nº 75 – Rua de Lisboa nºs 60 e 60-A e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo 
valor de 1.825.000,00 €, 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 

748)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Banco Comercial Português, S.A., que pretendendo vender o prédio sito na Rua 
Dr. Brito Camacho, nº 2 e 4, em Beja, pelo valor de 212.988,00 €, 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 

749)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Banco Comercial Português, S.A., que pretendendo vender o prédio sito na Rua 
da Lavoura, nº 2-A, em Beja, pelo valor de 103.745,00 €, 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 

750)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por José Manuel Gil Alberto, que pretendendo vender o prédio sito na Rua da 
Biscainha, nº 40, em Beja, pelo valor de 60.000,00 €, 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 

751)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Mariana Mira Feyo Graça Morais Mendes de Almeida e Vasco Maria 
Canavarro Meneres Mendes de Almeida, que pretendendo vender o prédio sito na Rua da 
Condessa, nº 4-A, em Beja, pelo valor de 58.000,00 €, 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 

752)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por José Adalberto Coelho Alves, que pretendendo vender o prédio sito na Rua da 
Mouraria, nº 28, em Beja, pelo valor de 85.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja 
se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e venda 
do mesmo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação interesse no exercício do mesmo.--------------------------------------------------------------------
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A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 

753)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por António Manuel Pereira Chícharo, que pretendendo vender o prédio sito na 
Rua Coronel Brito Pais, nº 12, em Beja, pelo valor de 120.000,00 €, 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 

754)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Piguimousado, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender o prédio sito na Rua 
do Forno, nº 2-B, em Beja, pelo valor de 49.000,00 €, 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 

755)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

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

 
Requerido pela União de Freguesias de Salvada e Quintos, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído para a realização do evento "Festas em 
Honra de Nossa Senhora da Conceição", no Cine Monumental de Salvada, dias 02 e 07 de 
dezembro de 2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 756)------------ 
 
Requerido pela Comissão de Festas de Nossa Senhora das Neves, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização do evento "Torneio 
da Malha", na Rua Catarina Eufémia, em Nossa Senhora das Neves, dia 05 de novembro de 
2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 757)------------ 
 
Requerido pela Associação Cultural e Recreativa dos Moradores de Porto Peles, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização de 
um baile no edifício sito na Rua da Liberdade nº 1, em Nossa Senhora das Neves, dia 22 de 
outubro de 2022.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 758)------------ 
 
Requerido pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São João Baptista, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão da licença de interrupção de trânsito para a 
realização de uma Procissão comemorativa dos 21 anos do Monumento Imaculado Coração de 
Maria, com início na Rua do Estado da Índia, passando pela Rua de Angola, Rua de São Tomé 
Príncipe, Rua de Timor, Rua de Moçambique e término de novo na Rua Estado da Índia, em 
Beja, dia 23 de outubro de 2022, pelas 15:30h.----------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 759)------------ 
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2.13. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela 
transladação de restos mortais;------------------------------------------------------------------------ 

 
Requerido por Avelina da Graça Latas Alhinho, a isenção do pagamento de taxas devidas pela 
transladação de restos mortais da senhora Carla Patrícia Alhinho Batista, do Coval CP 3400, a 
fim de serem cremados em Ferreira do Alentejo. O valor das taxas é de 97,17 € + 14,57 € = 
111,74 € e pressupõe a devolução gratuita do coval ao Município de Beja.----------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 760)------------ 
 

2.14. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela 
realização de funeral social;------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido pela Cáritas Diocesana de Beja, a isenção do pagamento de taxas devidas pela 
realização de funeral social de Maria José Soares Nogueira Dias, utente do Serviço de Apoio 
Domiciliário, realizado a 30 de agosto de 2022, uma vez que a senhora não tem familiares.------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 761)------------ 
 
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:------------ 
 

2.15. – Proposta de ratificação de protocolo de parceria;----------------------------- 

 
Presente o protocolo de parceria celebrado entre a COMPETIR – Formação e Serviços, S.A. – 
Delegação de Beja e a Câmara Municipal de Beja, que constitui documento anexo número 
três e faz parte integrante da presente ata e que tem como objetivo, sobretudo, o reforço do 
investimento na qualificação, quer através de formação quer através de processos de 
Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC), de forma a garantir-se o 
acesso a educação formal e melhoria de competências de literacia.-------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o presente protocolo.(Deliberação nº 762)-------- 
 

2.16. – Proposta de aprovação das Normas de participação na iniciativa 
"São Silvestre de Beja";-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 10977, de 26 de outubro de 2022, do Serviço de Desporto, propondo a aprovação 
das Normas de Participação na "São Silvestre de Beja", que constituem documento anexo 
número quatro que faz parte integrante da presente ata, iniciativa desportiva no âmbito da 
corrida e caminhada a realizar no próximo dia 30 de dezembro, com partida e chegada na Rua 
Capitão João Francisco de Sousa.----------------------------------------------------------------------------------
Este evento integra-se na campanha de promoção e dinamização do comércio local "É Natal 
em Beja", onde se congregam diferentes atividades destinadas à população em geral, entre 
elas, as de natureza desportiva.------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 763)--------- 
 

2.17. – Proposta de atribuição de subsídios no âmbito do Programa de 
Apoio ao Movimento Associativo Desportivo 2022 – Tranche 2;------------------ 

 
Registo nº 10665, de 17 de outubro de 2022, do Serviço de Desporto, propondo, na sequência 
da informação de 18 de março de 2022, aprovada por deliberação a 23 de março de 2022, a 
aprovação dos valores da segunda (e última) tranche a atribuir ao associativismo desportivo, no 
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âmbito do Programa de Apoio ao Movimento Associativo – 2022 (Época desportiva 2021-2022). 
Os valores totais considerados, refletem o incremento da valorização dos critérios de 
desenvolvimento desportivo e o acréscimo extra de 15.000,00 € (quinze mil euros) para ajuda 
aos clubes devido às perdas desportivas e financeiras que tiveram de enfrentar. Assim, o total 
a atribuir ao Associativismo Desportivo traduz um aumento de cerca de 30% relativamente aos 
anos anteriores (2019, 2020 e 2021).------------------------------------------------------------------------------- 
 

PAMA 2022 – Desporto 

 

Tranches 

Entidades 

 

1 
rc 23-03-2022 

2 
rc 02-11-2022 

TOTAL 

 1 AC Beringel 
 

200,00 € 190,00 € 390,00 € 1 

2 Academia Karaté Beja 
 

500,00 € 1.260,00 € 1.760,00 € 2 

3 ACD Penedo Gordo 
 

1.500,00 € 4.475,00 € 5.475,00 € 3 

4 ACR Zona Azul 
 

10.000,00 € 7.336,00 € 19.336,00 € 4 

5 AF Salvador 
 

1.000,00 € 1.845,00 € 2.645,00 € 5 

6 AH Bombeiros V Beja 
 

1.000,00 € 4.348,00 € 5.148,00 € 6 

7 AJ Baleizoeira 
 

200,00 € 240,00 € 390,00 € 7 

8 AVGDC Neves 
 

200,00 € 300,00 € 550,00 € 8 

9 Beja Atlético Clube 
 

2.500,00 € 4.498,00 € 6.998,00 € 9 

10 Beja Basket Clube 
 

4.000,00 € 11.400,00 € 18.400,0 € 10 

11 Clube Academia Desporto 
 

1.500,00 € 3.368,00 € 4.868,00 € 11 

12 Casa Povo Salvada 
 

200,00 € 580,00 € 880,00 € 12 

13 CBA Pesca Desportiva 
 

300,00 € 1.296,00 € 1.596,00 € 13 

14 CCD Bairro NS Conceição 
 

3.500,00 € 3.850,00 € 7.350,00 € 14 

15 CCD Trindade 
 

400,00 € 1.660,00 € 1.960,00 € 15 

16 CCDR Casa Povo Quintos 
 

400,00 € 1.510,00 € 1.810,00 € 16 

17 CCRD Santa Vitória 
 

400,00 € 1.020,00 € 1.320,00 € 17 

18 CDR Salvadense 
 

1.000,00 € 2.890,00 € 3.890,00 € 18 

19 Clube BTT Sempre Ábrir 
 

200,00 € 410,00 € 610,00 € 19 

20 Associação Desportivo Beja 1916 
 

4.000,00 € 11.240,00 € 14.740,00 € 20 

21 Clube Natação Beja 
 

4.000,00 € 3.740,00 € 7.240,00 € 21 

22 Clube Patinagem Beja 
 

6.000,00 € 10.139,00 € 19.139,00 € 22 

23 CRD Cabeça Gorda 
 

1.000,00 € 4.190,00 € 5.190,00 € 23 

24 Despertar SC 
 

10.000,00 € 14.160,00 € 23.160,00 € 24 

25 FC Albernoense 
 

1.000,00 € 1.510,00 € 2.510,00 € 25 

26 GDC Mombeja 
 

500,00 € 110,00 € 610,00 € 26 

27 Judo Clube Beja 
 

2.000,00 € 3.390,00 € 5.390,00 € 27 

28 Juventude Desportiva das Neves 
 

500,00 € 639,00 € 1.139,00 € 28 

29 Louredense FC 
 

500,00 € 1.790,00 € 2.290,00 € 29 

30 UDC Beringelense 
 

400,00 € 320,00 € 1.320,00 € 30 

Total 
 

58.400,00 € 103.704,00 € 168.104,00 €€ 
  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e transferir a segunda 
tranche no valor total de cento e três mil e setecentos e quatro euros.(Deliberação nº 764)------- 
 

2.18. – Proposta de reforço da contrapartida financeira mensal ao 
Núcleo de Atendimento a Vitimas de Violência Doméstica de Beja;------------ 

 
Registo nº 16792, de 14 de outubro de 2022, do Serviço de Ação e Desenvolvimento Social, 
informando o seguinte na sequência do ofício enviado pela Associação Moura Salúquia, 
referente à parceria entre o NAV (Núcleo de Atendimento à Vitima de Beja) e o Município de Beja: 
O NAV tem-se constituído como parceiro fundamental do Município de Beja, não só ao nível da 
participação na elaboração/execução do Plano Municipal para a Igualdade Cidadania e Não 
Discriminação de Beja (PMICND), como na resposta a vítimas de violência doméstica na área do 
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concelho. O pedido de reforço do valor da contrapartida mensal para 150,00 € vem na 
sequência do protocolo celebrado com o Município em 2015, onde é descrito que se constitui 
como uma das obrigações do Município de Beja, “apoiar financeiramente o NAV, com a 
comparticipação mensal de 100,00 €” (alínea c) da cláusula terceira do regulamento).-------------
A intervenção do NAV é supramunicipal, abrangendo oito concelhos do distrito, no entanto, 
para além da sua sede ser em Beja, é neste concelho que se concentra o maior número de 
casos acompanhados. No ano de 2021, do total de 105 casos, o NAV acompanhou 50 casos do 
concelho de Beja. Acresce ainda que, a partir de Agosto de 2021, o NAV iniciou um projeto de 
“Resposta de Apoio Psicológico” a crianças, sendo que neste concelho faz o acompanhamento 
a sete crianças.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para além das ações descritas pelo NAV, salienta-se que durante a vigência do PMICND e para 
dar cumprimento aos objetivos: “Colaborar com o NAV – Núcleo de Atendimento às Vitimas de 
Violência Doméstica de Beja no âmbito do Protocolo de colaboração” e “Reforçar o apoio da 
CMB às vítimas de violência doméstica”, a colaboração tem vindo a ser reforçada, 
nomeadamente com:-------------------------------------------------------------------------------------------------
Criação de uma resposta habitacional transitória a vítimas de violência doméstica - 
Apartamento de Transição, em que o NAV e a Câmara Municipal de Beja (CMB) se assumem 
como as entidades que em cogestão coordenam o seu funcionamento (Colaboração protocolada 

com adenda ao protocolo existente, datada de dezembro de 2019);--------------------------------------------
Dinamização, em conjunto com a CMB, da atividade do GIIT – Grupo Integrado de Intervenção 
Técnica da Violência Doméstica e de Género. Deste Grupo fazem parte catorze entidades: CMB 

– entidade promotora; NAV; ISS_CDBeja; TJB_Ministério Público; CPCJ; GNR NIAVE; PSP; ULSBA -
C.S. Beja 1 e USFAlfaBeja; ULSBA-DSM – Serviço Social; Cáritas Diocesana de Beja; Associação 
Sementes de Vida; Projeto Desafi@-te-CLDS 4G; Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja; 
Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja.---------------------------------------------------------------------------
Nomeação da Drª Patrícia Cardoso, técnica do NAV, como Conselheira Externa para a 
Igualdade, no âmbito do Protocolo de Colaboração entre o Município de Beja e a Comissão 
para a Cidadania e Igualdade de Género, enquadrado na Estratégia Nacional para a Igualdade e 
Não Discriminação.----------------------------------------------------------------------------------------------------
No âmbito destas ações, nomeadamente da atividade do GIIT e da organização da semana da 
igualdade, o NAV tem contribuído, a titulo gratuito, com a dinamização de atividades de 
sensibilização, prevenção e educação na área da violência e da igualdade de género, 
contribuindo não só para a capacitação de crianças e jovens do concelho, como de técnicos/as 
e outros/as funcionários/as de entidades que integram a Rede Social de Beja:-----------------------
Workshop sobre “Igualdade de Género e Mainstreaming” para dirigentes e chefias da CMB 

(ação financiada através de um projeto do NAV);-------------------------------------------------------------------
Workshop: “Trabalho em Rede” para técnicos/as da Rede Social e GIIT (ação financiada através de 

um projeto do NAV);-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Workshop sobre “Igualdade Género” para funcionários/as da CMB;--------------------------------------
Workshop “Atendimento a Vitimas de Violência Doméstica para Profissionais de Atendimento 
Social” (dinamização entre NAV e Ministério Público – participação de entidades do GIIT);-----------------
Workshop “Igualdade de Género” (a realizar durante este mês) para Auxiliares de Ação Direta e 
de Educação de entidades de apoio social do concelho de Beja.------------------------------------------
Para além dos workshops descritos, têm vindo a ser organizadas várias iniciativas com a CMB e 
outras entidades, no âmbito da violência doméstica, com a elaboração e distribuição de 
cadernos de notas a escolas do 1º ciclo do concelho; edição de um vídeo com jovens do 
concelho sobre a violência contra as mulheres, entre outras.----------------------------------------------
Face ao exposto e atentos, por um lado, a que quando se discute e age sobre as questões da 
igualdade de género, da violência doméstica e outros tipos de violência, existe uma 
preocupação pela cidadania e pelo exercício dos direitos humanos, significando que as 
necessidades individuais deverão ser assumidas como responsabilidades coletivas, pelo que a 
prevenção e combate a situações de violência passa pela criação de respostas organizadas em 
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rede; por outro lado, a questão da Igualdade e Cidadania é identificada como Prioridade 
Estratégica de Intervenção no PDS – Beja, sendo uma das suas finalidades a área de vítimas de 
violência doméstica e neste sentido, tem existido um reforço da colaboração do NAV com a 
CMB para a concretização dos objetivos definidos quer no PDS quer no PMICND;---------------------
Assim, propõe-se, o reforço da contrapartida financeira mensal solicitada, para 150,00 €, 
conforme proposta de adenda que constitui documento anexo número cinco que faz parte 
integrante da presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 765)--------- 
 

2.19. – Resumo Diário de Tesouraria nº 206, relativo ao dia trinta e um 
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 cinquenta e três mil, duzentos e seis euros e vinte e nove cêntimos, sendo seis 
milhões, duzentos e quarenta mil e quatrocentos e dez euros e seis cêntimos de operações 
orçamentais e seiscentos e doze mil, setecentos e noventa e seis euros e vinte e três 
cêntimos de operações não orçamentais.-----------------------------------------------------------------------
A Câmara tomou conhecimento da presente informação.-------------------------------------------------- 
 

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

 
O senhor Presidente da Câmara abriu este período solicitando a quem se pretender inscrever, 
como habitualmente, que fosse quanto possível objetivo e conciso.------------------------------------- 
 
O senhor Carlos Dias começou por fazer uma observação inicial ao que o senhor Presidente 
acabou de referir quando pediu ao público que fosse mais conciso, referindo que na sua 
opinião isso configura numa forma de limitar as intervenções e, embora compreenda esse 
facto, aos autarcas é permitido consumir todo o tempo que entendem mas quando chega a 
altura do público que assiste muitas vezes áquilo que se chama “serrar presunto” na discussão 
dos temas, aquela observação inicial já se tornou frequente.----------------------------------------------
Em seguida, relativamente a uma intervenção do senhor Hélder Parrinha que consta na ata da 
reunião de câmara do dia 08 de setembro e que passou a ler: “…deu também conhecimento 
que no dia da inauguração da piscina descoberta foi barrado à porta porque não podia entrar 
uma vez que era apenas para convidados. Perguntou ao vigilante quando é que podia visitar o 
equipamento que lhe respondeu amanhã compra o bilhete e vem visitar a piscina…” o senhor 
Presidente deu a seguinte resposta que também passou a ler: “…referiu ser verdade que a 
sessão de inauguração foi para convidados, eleitos e pessoas envolvidas no processo, mas 
julga ter havido um défice de informação uma vez que todas as pessoas que fossem no dia 
seguinte estavam autorizadas a ir à varanda para observar a estrutura sem custo de qualquer 
bilhete. Quanto à inauguração propriamente dita, esta foi nestes moldes porque assim o 
entenderam e assume essa responsabilidade…” Ora, quando aqui se refere que foram à 
inauguração, convidados, os eleitos e as pessoas envolvidas no processo há um pormenor que 
é sempre esquecido, nomeadamente, que qualquer contribuinte tem o direito de saber como 
é gasto o seu dinheiro e como é que determinada obra pública decorre, portanto, considera 
descabido que uma pessoa seja privada de ir a uma inauguração, que à partida devia ser 
pública, aliás, conhece o senhor Presidente há muito tempo e estranhou que ele avalizasse 
uma questão desta natureza. Confrontando ainda esta situação com aquilo que deu origem a 
esta obra em 1966, lamenta dizer mas há uma diferença brutal no comportamento, ou seja, 
em 1966 um grupo de cidadãos, sobretudo de cidadãs de Beja, entenderem construir e 
inaugurar uma piscina para as pessoas, desta vez a inauguração só foi para alguns, pelo que 
gostaria de saber porque é que foi tomada esta opção e como é que os outros eleitos 
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comentam isto e se também partilham deste ponto de vista, nomeadamente, inaugurações em 
privado de bens públicos pagos pelos cidadãos, porque qualquer cidadão tem o direito de 
saber para onde é que vai o seu dinheiro e como é que foi gasto.----------------------------------------
Leu ainda noutra ata que a Coligação Democrática Unitária lamentou o estado em que se 
encontra o cemitério de Beja. Na passada semana fez uma visita ao local e aquilo com que se 
deparou foram condições deploráveis sobretudo na parte ampliada, as ervas crescem até aos 
joelhos, máquinas podres junto às campas, entulhos, restos de lixo, montes de terra, toneladas 
de mármore de campas que são desmontadas e que ali ficam, enfim, porque é que aquilo está 
assim senhor Presidente, perguntou. As pessoas não percebem porque naquelas 
circunstâncias estão lá por outros motivos e não para reivindicar ou falar sobre o que ali se 
encontra, agora, no seu caso, considera deplorável que sobre um espaço daqueles, sagrado 
para muita gente, não haja a preocupação da limpeza ter outra dimensão sendo 
inclusivamente um desrespeito para os que lá estão. Terminou dizendo, com alguma ironia, 
que assim nem dá gosto estar morto naquele espaço.------------------------------------------------------- 
 
O senhor Hélder Parrinha lembrou que em agosto de 2020 sugeriu que fossem plantadas no 
Jardim Público algumas flores de época para embelezar o espaço e também que as portas das 
casas de banho que dão acesso à Rua fossem abertas se possível.---------------------------------------
Estas sugestões foram para o dito saco roto, perguntou. Foram dadas ordens à senhora 
Engenheira, que faz o que bem quer e lhe apetece nesta Câmara Municipal, perguntou. O 
senhor Presidente ficou de ver estes dois assuntos mas o facto é que nada foi visto porque as 
ditas flores não apareceram e as portas continuam fechadas, disse.-------------------------------------  
 
O senhor Luís Ciríaco colocou os seguintes assuntos:---------------------------------------------------------
Primeiro, o senhor Presidente deve estar lembrado de uma reunião que tiveram junto ao 
hospital veterinário, já há alguns meses, onde foi dito que iria ser ali criada uma zona pública 
com um jardim. Entretanto, no terreno chegou-se à conclusão que uma parte não era pública e 
o senhor Presidente incentivou os moradores a legalizarem a mesma, que se situa entre as 
habitações e o passeio construído, no sentido de se poder executar uns muros. Ora, os 
terrenos estão legalizados, uma pessoa inclusivamente apresentou um projeto para a 
construção do dito muro, mas a resposta dos serviços técnicos da Câmara Municipal foi que o 
mesmo é de utilidade pública e que não pode ali ser construído nada, portanto, há aqui 
qualquer coisa que não está a bater certo, aliás, ele próprio deslocou-se aos Serviços Técnicos, 
falou com o Arquiteto Silvestre Pelica que lhe transmitiu que a intenção é construir no local 
um jardim.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Segundo, deu conhecimento que é auto caravanista desde os seus vinte anos, inclusivamente, 
chegou a comprar um terreno e apresentou um projeto à Câmara Municipal para construção 
de uma área de serviço para auto caravanas que ficou sem efeito uma vez que não obteve 
qualquer resposta e como habitualmente fala com muitos auto caravanistas que passam em 
volta da cidade, porque aqui não entram, gostava de saber porque é que a autarquia impediu 
os caravanistas de pararem nesta terra. Acrescentou que, no parque da cidade foi colocada 
sinalização a proibir a paragem das autocaravanas que não ficam estacionadas 
indefinidamente uma vez que o auto caravanista é um indivíduo que hoje está aqui, amanhã 
vai embora e, em Beja, não há um local para este efeito com tanto espaço que existe e que 
podia ser aproveitado para a instalação de uma área de serviço que não é tão dispendiosa 
quanto se possa pensar e que é necessária, tanto para os que passam por aqui, como 
inclusivamente para a cidade, disse.------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, em resposta ao senhor Carlos Dias, disse que ele não tem 
razão em nada daquilo que referiu na sua intervenção inicial porque no período antes da 
ordem do dia tem sido muito rigoroso e não deixa que o mesmo ultrapasse a uma hora que 
está prevista do Regimento da Câmara Municipal, não obstante, naturalmente que os eleitos 
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têm direitos que decorrem da sua eleição para os órgãos e, sendo Portugal uma democracia 
representativa e não uma democracia direta, não significa que as reuniões em Beja não sejam 
das mais democráticas a nível nacional, veja-se, em Beja as reuniões são todas públicas e se o 
senhor Carlos Dias for verificar, a esmagadora maioria das Câmaras do país e até do Distrito 
têm uma reunião pública e uma à porta fechada, mais, o público tem que se inscrever 
previamente com as perguntas que quer fazer ao executivo, coisa que aqui não faz, qualquer 
pessoa entra e faz a pergunta que entender sem que eles saibam, portanto, mais democrático 
do que isto é muito difícil, poderá encontrar alguns exemplos melhores, não dúvida, mas 
encontrará a maioria de outros diferentes. Acrescentou ainda que, quando diz que só há uma 
reunião aberta ao público, refere-se nomeadamente a centros populacionais com 400/500 mil 
eleitores, ou seja, uma reunião por mês, com inscrição e perguntas previamente antes de irem 
à própria reunião de câmara.---------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão da piscina municipal, referiu que na visita às instalações com as 
pessoas convidadas não se falou de contas nem daquilo que foi o investimento público, a 
transparência faz-se através da demonstração de contas e a Câmara Municipal de Beja nessa 
matéria é muito precisa e rigorosa. De facto, a sessão de inauguração, que decorreu às 17:30h 
de um determinado dia, foi para pessoas envolvidas na obra, eleitos e autoridades locais, 
porque houve uma visita guiada pelo espaço e para as pessoas ouvirem, perceberem e etc., 
teve de se adotar aquele mecanismo, ou seja, se estivessem centenas de pessoas isso seria 
muito complicado. Note-se, as inaugurações, por exemplo da praia fluvial dos Cinco Reis do 
Centro de Artes e Arqueologia, foram abertas ao público, portanto, o caso da piscina teve 
apenas a ver com a particularidade de, para aquele momento, se decidir que seria mais 
adequado fazer daquela forma, e mais, a inauguração não foi para efeitos de utilização do 
espaço, esse foi aberto às 09:30 horas do dia seguinte para todos e de facto houve uma 
deficiência de comunicação, ao contrário das orientações do executivo que foi prontamente 
resolvida, em que as pessoas nesse dia e até ao dia em que a piscina voltou a encerrar podiam 
visitar todos o espaços, inclusivamente os balneários. Enquanto Presidente da Câmara assume 
a responsabilidade por aquilo que foi dito pelo funcionário, que não correspondeu à verdade, 
e portanto é uma tempestade num copo de água porque o que interessa é que o equipamento 
foi remodelado, dá atualmente condições dignas a quem o visite em termos balneares que, 
fruto da degradação dos anos, infelizmente já não eram as que Beja merece e que todos 
desejavam.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao cemitério, referiu que ocorreram problemas graves durante o verão que se 
previam, pelo que foi contratada uma empresa para fazer uma grande limpeza ao espaço no 
final de agosto e, no final de outubro, procedeu-se a outra limpeza de igual dimensão. 
Contudo, a Câmara Municipal têm feito outras coisas que talvez tenham passado mais 
desapercebidas como a aquisição de novos ares condicionados e sofás para a Casa Mortuária, 
a reabilitação da copa e a pintura do muro em volta do cemitério coisa que não era feita há 
muitos anos. Existe uma situação complexa que tem a ver com o número de funcionários, foi 
aberto um concurso, em maio de 2021, que esteve parado muito tempo por problemas que 
tiveram a ver com a avaliação dos quatro candidatos e das condições com que podiam 
concorrer ou não, situação que agora está felizmente ultrapassada, mas as limpezas de grande 
dimensão, provavelmente, terão de ser executadas da mesma forma que têm estado a ser 
porque dificilmente poderão ser feitas por funcionários que têm outras tarefas importantes 
para executar no cemitério.-----------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às casas de banho do Jardim Público, as portas não foram abertas por questões 
de alguma segurança e de se saber quem entra e quem sai, portanto, as pessoas têm que 
entrar ou sair por um dos dois portões e aquela passagem pelas casas de banho é um fator, 
não quer dizer de insegurança, mas preferem que a mesma se mantenha fechada para o 
exterior. Acrescentou que essas casas de banho, há semelhança de outras da cidade, 
necessitam de ser intervencionadas porque não enobrecem rigorosamente em nada o 
Município e estão localizadas num sítio bastante frequentado. Relativamente ao 
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embelezamento do espaço têm retirado alguns sebes e plantado alguma relva mas pouca, tem 
sido colocado sobretudo cascalho e as flores não têm sido colocadas por dificuldades de 
criação do próprio viveiro.-------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à intervenção do senhor Luís Ciríaco, referiu que quando esteve no local com o 
Engº Luís Barriga, na altura foi muito claro no seguinte, a perceção que a Câmara Municipal 
tinha internamente, era que o espaço até às paredes das habitações era do domínio público e, 
com base nisso, o projeto que estava desenvolvido deixaria os moradores sem “quintais”. 
Concluiu-se depois, há semelhança do que se passa no lado oposto, que uma parte era 
pertença de uma herança muito antiga, que até estava ainda marcada com a pedra no devido 
sítio, e em função disso o que fez com alguma prudência foi mandar para o projeto no sentido 
dos moradores poderem chegar a acordo com a herança e poderem preservar aquele espaço 
através de compra, doação ou outro método. O que é que se pode fazer ali? Não lhe consegue 
dar essa resposta aqui nem na altura o conseguiria mas, à partida, um pequeno muro não vê 
inconveniente, desde que haja prova que o espaço foi regularizado e que está inscrito na 
Conservatória como propriedade plena de cada um dos titulares.----------------------------------------
Sobre a questão do auto caravanismo tem razão, disse, a Câmara Municipal terá de pensar em 
construir uma área de serviço, não é tão cara quanto isso, como o senhor Luís também referiu 
e bem, recordando-se inclusivamente do projeto apresentado, que poderá ser revisto, mas a 
informação que recebeu dos serviços técnicos na altura, e se não chegou a transmiti-la pediu 
desde logo desculpa, foi que na localização proposta não era possível a implementação da área 
de serviço, no entanto, teria muito gosto que um privado desenvolve-se um projeto desta 
natureza.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao estacionamento do parque da cidade/Espelho de Água, a sinalética foi 
colocada porque já eram muitos dias e muitas noites que o mesmo era preenchido 
substancialmente por um número muito elevado de autocaravanas o que colocava também já 
alguns problemas de higiene. A solução terá de passar sempre pelo parque de campismo com 
uma estação digna para tratamento e abastecimento de autocaravanas, disse.---------------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros aconselhou o senhor Luís Ciríaco a agendar uma reunião de 
atendimento com ele para se acertar pormenores, avaliar-se em primeiro lugar se é viável e se 
sim, avaliar-se as caraterísticas em que o muro pode ser construído.------------------------------------ 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro referiu ao senhor Luís Ciríaco que o tema por ele aqui 
exposto é muito caro ao “Beja Consegue” e porquê? porque defenderam em campanha 
eleitoral e continuam a defender que o parque de campismo tal como está não serve nem 
funciona, logo, tem de ser deslocalizado. A proposta do “Beja Consegue” é, aproveitando 
também para valorizar as freguesias rurais, instalá-lo numa delas junto de uma boa 
acessibilidade. Existem duas ou três com essas condições, até já fizeram a proposta em 
concreto de ser em Beringel e instalar esses postos de auto caravanismo espalhados pelo 
Concelho de forma a valorizar a visita e o turismo porque, tal como já acontece, os auto 
caravanistas costumam pernoitar mais nas freguesias do que propriamente na cidade, 
portanto, esta matéria para o “Beja Consegue” não está esquecida, é um assunto até de muita 
divergência entre ele e o senhor Presidente porque entende não fazer sentido que haja um 
parque de campismo no centro da cidade com as freguesias rurais desvalorizadas sendo que o 
mesmo deveria ser um espaço verde e de lazer para as famílias usufruírem.--------------------------
Relativamente à pergunta que o senhor Carlos Dias deixou, referiu que obviamente há aqui um 
misto de razões e não há uma verdade absoluta, olhando para a placa que está instalada aqui 
no Salão Nobre, quando ela foi inaugurada com certeza que a população teve acesso mas teve 
também alguns convidados, portanto, no “Beja Consegue” veem estas inaugurações desta 
forma, agora, o senhor Hélder, o senhor Nuno ou o senhor Vítor, quando chegam têm de 
entrar e isso liga com a preparação e dinamização dos próprios eventos e com as instruções 
recebidas. Perguntou-lhe qual era o seu estado? Fica muito triste dos senhores “Hélderes” do 
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Concelho numa situação destas não terem acesso à dita visita, não obstante compreender que 
há uma operação de charme que é necessário fazer junto das entidades competentes e de 
quem vem, juntar tudo é o bom senso que o dita, disse.---------------------------------------------------- 
 
O senhor Luís Ciríaco pediu ainda para usar da palavra para referir que por exemplo o parque 
fluvial dos Cinco Reis poderia ter uma área de serviço para autocaravanas que serviria 
inclusivamente para dois efeitos, um para quem pratica caravanismo naturalmente e outro 
para o espaço não ser vandalizado noite sim noite não uma vez que o próprio caravanista 
olhava pelo mesmo, contudo, no parque de estacionamento está uma placa de proibição para 
autocaravanas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento que a praia fluvial tem dois parques de 
estacionamento e no parque 2 é permitido o estacionamento de autocaravanas. O que 
acontece muitas vezes é que, sobretudo nos meses de verão, cidadãos estrangeiros em 
autocaravanas instalam-se onde não se paga por um número expressivo de dias junto aos 
espelhos de água e não permitem depois o estacionamento de outros, o ótimo é inimigo do 
bom, mas no parque 2 da praia fluvial, que fica apenas a trezentos metros, é permitido o 
estacionamento de autocaravanas embora não haja área de serviço, 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.-------------------------------------------------------------- 
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