
 
 

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 três da reunião de câmara ordinária realizada a 
dezasseis 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, Rui Manuel de Sousa Eugénio, 
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.----------------------------------- 
 

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 22/2022;------------------------------------------- 

 
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 22/2022, relativa à reunião de 
câmara realizada no dia dois de novembro de dois mil e vinte e dois, que foi previamente 
enviadas a todos os eleitos e aprovada por maioria coma a abstenção do senhor vereador Rui 
Manuel de Sousa Eugénio por não ter participado na mesma.(Deliberação nº 766)------------------- 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
Na sequência de um conjunto de informação que os vereadores da CDU têm vindo a solicitar 
ao Conselho de Administração da EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, 
no âmbito da rubrica “Propaganda e Comunicação”, o senhor vereador Vítor Picado, deu 
conhecimento que a mesma lhes chegou efetivamente, não obstante, pediu que os 
documentos em causa pudessem ser disponibilizados fisicamente (fotocopias) uma vez que já o 
fizeram diretamente mas tem sido difícil obtê-los, disse.---------------------------------------------------- 
 
Relativamente ao projeto da Ecopista – Reaproveitamento do antigo ramal de Moura, o senhor 
vereador Rui Eugénio, informou que os vereadores da CDU têm tido conhecimento da 
realização de várias reuniões envolvendo a Infraestruturas de Portugal, I.P. e as Câmaras 
Municipais de Moura e Serpa bem como a Câmara Municipal de Beja que não tem marcado 
presença nas mesmas. Neste sentido, e reforçando a posição da CDU relativamente ao ramal 
em questão, nomeadamente, que o mesmo deve ser aproveitado para fins turísticos de lazer e 
desporto, solicitou esclarecimentos ao executivo em permanência sobre qual é a intenção do 
mesmo em relação àquela infraestrutura, disse.-------------------------------------------------------------- 
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Relativamente a algumas habitações existentes na cidade e nas freguesias rurais que se julga a 
Câmara Municipal já ter tomado posse administrativa, a senhora vereadora Maria de Fátima 
Estanque, referiu que, não obstante, as mesmas não têm sido reabilitadas e estão a causar 
problemas aos prédios contíguos. Lembrou que às reuniões de câmara têm vindo algumas 
solicitações nesse sentido, por exemplo do senhor Carlos Agatão e do senhor Torpes, para 
além de uma situação mais recente na Rua do Poço, em Salvada, da senhora Vanda Matos que 
tem vindo a solicitar auxílio junto da Câmara Municipal. Neste sentido, perguntou qual o ponto 
da situação relativamente a este processo e como é que a Câmara Municipal está a pensar em 
colmatar esta situação, disse.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro começou por sublinhar que há um mês e meio que 
aguarda pela informação que solicitou acerca da verba gasta pela Câmara Municipal em 
atividades pontuais.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Em seguida deu duas notas: a primeira sobre a necessidade urgente de requalificar o parque 
da cidade tendo em conta que é um espaço de lazer muito frequentado pela população e que 
se encontra muito degradado, sujo, com poucas árvores entre outras coisas; segunda, a 
iluminação da mata. É um espaço igualmente muito frequentado e, nesta altura em que 
anoitece mais cedo, precisa de ter mais iluminação. São pequenos investimentos que podem 
fazer toda a diferença na qualidade de vida das pessoas e na atratividade da cidade, disse.------ 
 
O senhor vereador Rui Marreiros deu os seguintes esclarecimentos:------------------------------------
Relativamente à referência que o senhor vereador Vítor Picado fez aos elementos solicitados 
ao Conselho de Administração da EMAS, informou que foi prestada toda a informação 
detalhada acerca dos valores das rubricas em causa, mais, percebendo-se que na altura o que 
suscitou a dúvida era o nome da rubrica “Propaganda e Publicidade” ficou também 
absolutamente claro e esclarecido que mais de 90% desse custo tinha a ver com o envio das 
faturas da água, portanto, se a ideia agora é fotocopiar-se centenas de páginas só para 
confirmar e fazer prova dos elementos que o Conselho de Administração forneceu 
oficialmente e rigorosamente do ponto de vista contabilístico definindo cada valor a cada 
rubrica e ao que é que corresponde, considera que não faz qualquer sentido nos dias de hoje, 
nem institucional, nem ambientalmente.------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão que o senhor vereador Rui Eugénio colocou sobre a Ecopista, referiu 
não ter conhecimento e deixou o compromisso de se ir informar mas não tem dúvidas que a 
Câmara Municipal de Beja está sempre disponível para acompanhar e analisar essa situação.---
No que se refere à questão da senhora vereadora Maria de Fátima Estanque, referiu que as 
habitações degradadas constituem de facto um problema, que não é de hoje, é de há muitos 
anos, haverá razões para que isto possa ter acontecido e uma delas são as circunstâncias legais 
que muitas vezes impedem, quer a posse administrativa, quer a expropriação. Como já tinha 
informado há um tempo atrás, a Câmara Municipal de Beja está a desenvolver procedimentos 
no sentido de agilizar os mecanismos legais para permitir que esses atos administrativos se 
realizem, principalmente no centro histórico. Por exemplo, uma questão que normalmente 
acontece e que impede a autarquia de atuar tem a ver com identificação de proprietários e 
problemas de partilhas e, depois da posse administrativa, havendo a necessidade de executar 
as obras, como é sabido, a Câmara tem dificuldade em fazê-lo devido ao grande volume de 
trabalho que tem em termos de administração direta, para além de que a contratação externa 
para realizar pequenas reparações está muito dificultada. Acrescentou que tem de memória os 
dois casos particulares referidos, um deles tem posse administrativa e um compromisso com a 
pessoa que pediu que se revertesse a mesma para ela própria executar os trabalhos, são 
situações que acontecem frequentemente, umas vezes é possível, outras não, outras vezes a 
pessoa mostra essa disponibilidade mas depois não tem condições financeiras para o fazer o 
que acaba por ter que ter um enquadramento diferente e outra avaliação por parte do 
Município, portanto, são estes mecanismos mais os constrangimentos legais normais de uma 
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entidade pública que atrasam esses processos.----------------------------------------------------------------
Relativamente às notas dadas pelo senhor vereador Nuno Palma Ferro, referiu que o parque 
da cidade tem sofrido algumas melhorias ao nível da iluminação, serão também feitas 
melhorias ao nível do equipamento com a substituição de bancos e outros elementos que já 
chegaram e que irão trazer um conforto acrescido mas é um local que está sempre numa 
dinâmica constante e num processo contínuo. Relativamente à mata, como já disse noutras 
alturas é uma mata não é um jardim, contudo, pode naturalmente melhorar-se a iluminação 
para além de avaliar inclusivamente qual é a utilização noturna da mesma e os locais mais 
utilizados mas sempre numa perspetiva crítica percebendo as vantagens e desvantagens de se 
atuar sobre espaços públicos dessa natureza, disse.---------------------------------------------------------- 
 
Relativamente à possível Ecopista Beja-Serpa-Moura através do antigo ramal, o senhor 
Presidente da Câmara referiu que o Município de Beja tinha a expetativa, ainda que escassa, 
até há bem pouco tempo atrás, que o mesmo pudesse vir a ser reativado para o fim a que se 
destinou durante décadas, nomeadamente a ferrovia, isso é que interessava, mas essa 
expetativa está completamente gorada. De facto, no âmbito da CIMBAL, quer com o Presidente 
da Câmara de Serpa, quer com o Presidente da Câmara de Moura, Beja assumiu no projeto 
conjunto do traçado a sua quota-parte de responsabilidade na quilometragem da linha dentro 
da área do Concelho. Também deixou bem claro que, previsivelmente até outubro de 2025, 
Beja não alocará meios financeiros à execução da sua parte dentro da área do concelho 
porque se prevê ser um valor muito elevado e, sem financiamento, não é de facto uma 
execução prioritária. No projeto sim, Beja está em harmonia com Moura e Serpa e se já foram 
realizadas algumas reuniões não tem conhecimento mas irá informar-se, não obstante, a 
palavra do Município de Beja e o seu compromisso é elaborar o projeto a três para haver uma 
continuidade e uma definição em que Moura, Serpa e Beja não quebrem depois as linhas das 
futuras intervenções e independentemente de outros municípios avançaram já para 
intervenções ou não, Beja guardar-se-á para o próximo mandato fazendo o projeto durante 
este quadriénio, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Relativamente à informação solicitada ao Conselho de Administração da EMAS, o senhor 
vereador Vítor Picado referiu que a preocupação ambiental manifestada pelo senhor vereador 
Rui Marreiros tem razão de ser e ele próprio partilha da mesma mas será muito mais fácil se os 
documentos forem digitalizados, contudo, voltou a frisar que não abdicam de ter acesso aos 
mesmos porque tem esse direito nos termos do Estatuto do Direito da Oposição, disse.---------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros quis ainda dar as seguintes notas relativamente a algumas 
áreas de atuação do Município.------------------------------------------------------------------------------------
Na área da administração direta e no âmbito das pavimentações e porque foi inclusivamente 
um tema falado aqui ao longo do tempo, informou que se está a realizar a maior intervenção a 
este nível, referindo-se nomeadamente à operação que está a decorrer neste momento no 
Penedo Gordo que envolve uma quantidade significativa de matérias-primas e equipamentos, 
pelo que convidou todos os vereadores a visitarem a mesma. Como sempre tem referido as 
coisas têm o seu timing para ser feitas e elas acontecem quando podem acontecer e quando 
há capacidade para as executar.-----------------------------------------------------------------------------------
Na área das empreitadas informou que já está a ser montado o estaleiro para iniciar a obra do 
edifício do CEBAL.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Destacou que na próxima semana realizar-se-á a Semana Europeia dos Resíduos e a Câmara 
Municipal irá aproveitar esse tempo de antena para reforçar a campanha “Beja Cidade Limpa” 
que se destina a sensibilizar as questões ambientais e o Sistema PAYT (porta-a-porta) com ações 
de rua e com os moradores do centro histórico bem como várias iniciativas com as escolas.-----
Recordou ainda nesta área que o Ecocentro de Beja, instalação da RESIALENTEJO no Parque 
Industrial (traseiras da TOYOTA) na qual a Câmara Municipal de Beja participa, que se destina a 
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receber de munícipes particulares e empresas gratuitamente os vulgarmente denominados 
“monos domésticos” e os resíduos resultantes da limpeza de jardins, está aberto todos os dias 
das 07:00h às 19:00h com intervalo para almoço e aos sábados praticamente todo o dia, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado saudou estas informações prestadas, nomeadamente a 
intervenção de pavimentação no Penedo Gordo, e disse que o caminho traçado no passado 
desde há algum tempo fez sentido apesar de um conjunto de dislates que se fizeram quando 
se adquiriu a central de massas asfálticas, inclusivamente, pondo em causa a idoneidade de 
algumas pessoas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Sistema PAYT considera que a Câmara Municipal nesta altura já deveria ter 
feito um ponto da situação sobre a implementação do mesmo e para se perceber o caminho a 
tomar até porque um dos objetivos que se preconiza diz respeito à possibilidade de eliminar a 
componente da Tarifa de Resíduos Sólidos Urbanos da fatura da água, disse.------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara disse ao senhor vereador Vítor Picado que o objetivo de passar 
a componente da Tarifa de Resíduos Sólidos Urbanos para o que estava pré-determinado, 
nomeadamente a aquisição dos sacos e a retirada da tarifa das faturas, é para executar em 
2023, até porque no primeiro semestre de 2022, a situação relativa à pandemia ainda estava 
complexa com muitas limitações à atividade dos cidadãos e empresas mas neste momento, 
com a vidas das pessoas e a economia a retomarem a normalidade, esse período de avaliação 
já está em marcha.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros acrescentou que o ponto da situação do Sistema PAYT é feito 
todas as semanas e todos os meses uma vez que é um serviço que está em avaliação 
permanente e, algumas falhas que foram identificadas, vão ser objeto de clarificação, 
nomeadamente horários, horas de deposição, na campanha que há pouco anunciou. O ponto 
de entrega de sacos será também alterado para, como o senhor Presidente disse, fazer essa 
transição em 2023. A meta dos bio resíduos irá ter alguma influência também no porta-a-porta 
e em tudo o resto que envolva recolha urbana e portanto este é um sector que está em 
evolução permanente e que é acompanhado e avaliado dia-a-dia introduzindo-se as medidas 
consideradas necessárias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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. – Relatório de Gestão do Município de Beja – 1º semestre de 2022;--- 

 
O relatório semestral do Município de Beja, que constitui documento anexo número um e faz 
parte integrante da presente ata, destina-se a uma apreciação intercalar, apresentando-se, 
enquanto documento técnico que sintetiza a atividade e sistematiza a informação decorrente 
da Atividade Municipal, durante o primeiro semestre de 2022.-------------------------------------------
Do seu conteúdo, destacam-se aspetos específicos relativos à execução orçamental, no que 
concerne às receitas e despesas ao longo dos primeiros seis meses do ano económico de 2022, 
assim como da execução das Grandes Opções do Plano.----------------------------------------------------
O objetivo foi o de explicitar, com clareza, a informação mais relevante apresentada em 
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quadros, indicadores e gráficos.------------------------------------------------------------------------------------
O relatório apresenta o desempenho do Município ao nível orçamental, económico e 
financeiro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para uma melhor apreciação, são apresentadas determinadas variáveis, as consideradas mais 
significativas, da gestão municipal, cujos valores são comparados em alguns casos, com a 
execução em período homólogo do ano anterior.-------------------------------------------------------------
Execução orçamental:------------------------------------------------------------------------------------------------
No decurso do primeiro semestre de 2022, o orçamento municipal obteve as seguintes taxas 
de execução:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 

Execução da receita:--------------------------------------------------------------------------------------------------
As receitas arrecadadas no primeiro semestre de 2022, totalizaram 19.514.534,60 €, sendo 
13.966.917,24 € de receitas correntes, 1.972.870,27 € de receitas de capital e 3.574.747,09 € 
de outras receitas. O grau de execução da receita é de 42,03 %.------------------------------------------
Execução da despesa:------------------------------------------------------------------------------------------------
O montante global da despesa executada foi de 13.908.414,39 €, correspondentes a um grau 
de execução orçamental de 29,95 %.-----------------------------------------------------------------------------
A despesa efetuada, apresentou a seguinte estrutura:-------------------------------------------------------
Execução para as despesas Correntes: 11.519.016,75 €, que representa 35,35 % do 
orçamentado;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Execução para as despesas de Capital: 2.389.397,64 €, que representa 17,25 % do 
orçamentado;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em 2022, a despesa sofreu um decréscimo de 103.200,31 €, relativamente ao período 
homólogo, o que representa uma variação de - 0,74 %.-----------------------------------------------------
A Câmara tomou conhecimento do presente relatório e submeteu-o à Assembleia Municipal 
para o mesmo efeito.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.2. – Relatório de conclusões e recomendações de auditoria sobre a 
situação económica e financeira do Município de Beja – 1º semestre de 
2022;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Relatório de conclusões e recomendações de auditoria sobre a situação económica e 
financeira do Município de Beja – 1º semestre de 2022, que constitui documento anexo 
número dois e faz parte integrante da presente ata, apresentado por Oliveira, Reis & 

Associados, SROC, Ldª, de acordo com o estipulado na alínea d) do nº 2 do artigo 77º da Lei nº 
73/2013, de 03 de setembro.---------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com as matérias tratadas neste relatório com o trabalho de campo desenvolvido, 
recomenda-se ao Executivo Municipal a adoção das seguintes medidas:-------------------------------
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O Município prepara as suas demonstrações financeiras anuais de acordo com o princípio da 
especialização dos exercícios, efetuando algumas especializações mais significativas para efeito 
das suas contas semestrais. O princípio contabilístico da especialização dos exercícios deveria 
ser seguido em permanência, de forma a contabilizar em cada período os Gastos e os 
Rendimentos a ele inerentes, independentemente do seu pagamento ou recebimento;-----------
O processo de classificação e atualização dos bens do ativo fixo tangível e propriedades de 
investimento face às disposições do SNC-AP encontra-se por concluir: O Município não possui 
informação atualizada sobre os ativos de concessão associados a cada contrato que permita o 
reconhecimento dos mesmos nas demonstrações financeiras; O levantamento dos ativos fixos 
tangíveis em curso não se encontra concluído; O processo de identificação dos bens sobre os 
quais não se verifica controlo ainda não está concluído. Face ao exposto, não nos é possível 
confirmar a adequação dos valores registados contabilisticamente, quer em termos de 
controlo sobre os recursos para reconhecimento do ativo quer em termos de depreciações, o 
que também tem implicação no reconhecimento em resultados do exercício, em património 
líquido e em resultados transitados. Os factos descritos constituíram uma limitação ao nosso 
exame de 2021;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os subsídios para investimentos estão a ser reconhecidos numa ótica de caixa, sendo 
contabilizados na data do seu recebimento. Com base na informação facultada ainda não nos 
foi possível apurar o valor de eventuais subsídios cujo termo de aceitação já foi assinado, mas 
que ainda não foram liquidados. Poderemos estar perante uma subvalorização do ativo e do 
passivo da Entidade;---------------------------------------------------------------------------------------------------
A implementação do sistema de contabilidade de gestão já se encontra em curso, mas o 
Município ainda não concluiu este processo. A ausência deste sistema na sua plenitude, 
impossibilitou o registo contabilístico dos Trabalhos para a Própria Entidade não nos sendo 
possível quantificar o impacto que o valor dos mesmos teria no resultado líquido do exercício e 
no ativo do Município de Beja.-------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara tomou conhecimento do presente relatório e submeteu-o à Assembleia Municipal 
para o mesmo efeito.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.3. – Proposta de aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento 
da Câmara Municipal de Beja para o ano 2023;---------------------------------------------- 

 
Presente as Grandes Opções do Plano e Orçamento da Câmara Municipal de Beja para o ano 
2023, que constitui documento anexo número três e faz parte integrante da presente ata, o 
senhor Presidente fez a seguinte intervenção:-----------------------------------------------------------------
“O orçamento foi abordado em duas reuniões realizadas com cada uma das forças políticas 
aqui presentes e também numa reunião com a força que suporta o executivo em 
permanência.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
É um orçamento que, em termos de volume financeiro, é o maior de sempre do Município de 
Beja, assume o montante global de 62.300.000,00 €.--------------------------------------------------------
É um orçamento muito alicerçado naqueles que são os projetos financiados pelo Plano de 
Recuperação e Resiliência (PRR) e expectavelmente pelo PURTUGAL2030 bem como em 
projetos, que na opinião do executivo em funções, são importantes para o futuro do Concelho 
e até da Região no seu todo.----------------------------------------------------------------------------------------
É um orçamento que procura fazer um enquadramento do final do atual quadro PORTUGAL2020 
e que, com o esforço de tesouraria da Câmara Municipal de Beja, procura reforçar algumas 
valências daquilo que se considera poder melhorar, nomeadamente o reforço e melhoria da 
limpeza urbana, o avançar para um projeto de reabilitação da zona do Flávio dos Santos, a 
implementação pela primeira vez dos projetos vencedores do orçamento participativo, entre 
outras matérias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Este orçamento contempla o upgrade e o aumento do apoio para um conjunto de instituições 
de caráter desportivo e cultural, levantamento de valores efetuado este ano conforme tinha 
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sido acordado entre todos no orçamento do ano anterior, pelo que se projeta manter o que foi 
acordado que é uma aproximação à duplicação de verbas que vinham dos anos 2020 e 
anteriores para estas entidades.-----------------------------------------------------------------------------------
É um orçamento que, fruto das receitas de projetos comunitários, seja do PRR, PORTUGAL2020 

ou PORTUGAL2030, tem a particularidade das despesas de capital serem superiores às despesas 
correntes, ou seja, despesas correntes no valor de 30.500.000,00 € e despesas de capital entre 
os 31,5 e os 32.000.000,00 €.---------------------------------------------------------------------------------------
A massa salarial aumenta em mais de 1.200.000,00 €, prevendo-se que a mesma passe de 
13.900.000,00 € para 15.100.000,00 € o que absorve praticamente todas as transferências 
provenientes da Administração Central para o Município de Beja e que deixa aqui uma 
margem muito reduzida.---------------------------------------------------------------------------------------------
É um orçamento que, apesar de crescer expressivamente em termos de milhões de euros face 
ao ano anterior, tem duas componentes marcantes que por si só, o fazem crescer 
15.000.000,00 €, uma, a modernização para 5ª Geração da Zona de Acolhimento Empresarial 
Norte que terá um impacto direto em cerca de 12.000.000 € e outra a Estratégia Local de 
Habitação que terá um impacto orçamental de 3.000.000,00 €. Depois há a acrescentar as 
transferências do Orçamento Geral do Estado no valor de 1.200.000,00 €, mais um conjunto de 
projetos comunitários para além de, pela primeira vez, estarem inscritas as receitas e 
transferências do domínio da ação social, que previsivelmente serão recebidas no dia 01 de 
janeiro de 2023, portanto, deste somatório resulta um crescimento que, parecendo muito 
expressivo, acaba por ter a mesma capacidade de despesa de tesouraria que tinha o 
orçamento deste ano.-------------------------------------------------------------------------------------------------
É um orçamento, na opinião do executivo em permanência, de boa qualidade, que cumpre 
aquelas que são as necessidades e possibilidades do Município e que responde aos desafios 
que se colocam, não conseguirá resolver tudo naturalmente, mas proporciona que se deem 
mais passos significativos para melhorar a qualidade de vida daqueles que procuram este 
concelho, daqueles que aqui habitam e daqueles que aqui trabalham.----------------------------------
Este executivo tem sido eficaz na captação de fundos comunitários, no lançamento de 
concursos, na diminuição da dívida do Município de Beja baixando impostos municipais e 
lançando um grande volume de investimento neste últimos anos, e o orçamento vem nessa 
linha de continuidade, lançando algumas coisas novas e mantendo outras que vem de trás, 
incorporando aquilo que é possível das sugestões apresentadas pelos senhores vereadores da 
oposição mas mantendo a espinha dorsal de quem foi escolhido maioritariamente pelos 
eleitores de Beja.”, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
No âmbito da última reunião mantida para discussão do orçamento, onde os vereadores da 
CDU solicitaram um conjunto de elementos, que o senhor Presidente disse até fazer todo o 
sentido, o senhor vereador Vítor Picado salientou que, nomeadamente o mapa das 
transferências para as freguesias mas mais do que isso a explicação ou desmaterialização da 
rubrica “Outros” bem como a consubstanciação das verbas a atribuir a diversas entidades, não 
lhes chegou.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara disse ser verdade que ficou o compromisso de fazer chegar 
aos senhores vereadores um documento com a discriminação das maiores rubricas de 
“Outros” mas estas já estão muito descortinadas neste orçamento face a outros anteriores e, 
relativamente à transferência de verbas para as entidades, as mesmas estão igualmente 
descriminadas no documento. Para o movimento associativo naturalmente que não pode 
haver uma descriminação das verbas a atribuir porque as mesmas dependem da apresentação 
do plano de atividades das próprias entidades para depois se enquadrar, na verba disponível, o 
rácio de distribuição para as mesmas com uma garantia à partida, é que ninguém receberá 
menos do que recebeu em 2022, disse.-------------------------------------------------------------------------- 
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O senhor vereador Vítor Picado, referiu que realmente algumas verbas da rubrica “Outros” se 
encontram de facto mais escalpelizadas mas ainda assim há outras de grande monta que 
importava perceber qual o seu destino. Relativamente à transferência das verbas para as 
freguesias os vereadores da CDU deixaram uma proposta em concreto e o executivo em 
permanência avançou com uma proposta de 5%, contudo, ficaram sem saber se houve alguma 
evolução relativamente à mesma.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara disse que iria fazer chegar à Divisão Administrativa e 
Financeira a questão de se poder discriminar algumas das verbas relativas à rubrica “Outros”. 
Relativamente à transferência das verbas para as freguesias informou que houve uma pequena 
evolução de 5 para 6% que cobre a taxa de inflação do ano 2023.---------------------------------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro começou por dizer que, pelo desconhecimento que 
existe, o “Beja Consegue” discorda em absoluto da forma como está a ser construído e gerido 
todo o dossier da Estratégia Local de Habitação, para além de considerarem a verba inscrita 
demasiado elevada.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Depois, considerando que o orçamento do ano 2022 foi pouco ou nada ambicioso, passado um 
ano esse facto comprovou-se porque as obras estruturantes continuam por fazer e, pior ainda, 
a maior parte delas por projetar, pelo que o grande receio que o “Beja Consegue” tem 
relativamente a este orçamento tem a ver com a capacidade da Câmara Municipal em 
executá-lo. Assim, irão estar muito atentos ao longo de 2023, irão requerer relatórios 
trimestrais para aferir da capacidade de execução e têm muitas dúvidas que a Câmara 
Municipal consiga cumprir o orçamento que aqui propõe. Obviamente que este tem 
pormenores que lhe agrada porque introduz algumas propostas que o “Beja Consegue” 
considera estruturantes, nomeadamente a inclusão do projeto da circular externa, a 
intervenção no Bairro Beja II, a obtenção do compromisso do senhor Presidente da Câmara 
Municipal em esforçar-se e dialogar com a ACOS no sentido de abrir um dia as portas da 
OviBeja à população a custo zero, para além de terem conseguido negociar a transferência de 
6% para as freguesias embora considerem que o mesmo devia ser superior.--------------------------
Acrescentou ainda que enquanto vereador recebeu da parte das freguesias urbanas dirigidas 
pela CDU a manifestação de indignação sobre estes aumentos mas da parte das freguesias 
dirigidas pelo PS ninguém se manifestou sobre coisa nenhuma, facto que estranha e que o 
desagrada, portanto, alguma coisa aqui está mal porque, e será esse o seu sentido de voto, 
Beja é que deve ser o foco, mas parece-lhe que continua a haver aqui uma luta política em 
que, conforme o momento, uns reclamam outros calam e vice-versa.----------------------------------
Fez ainda referência ao Bairro das Pedreiras onde, passado um ano, nada foi feito ou pelo 
menos aqui à mesa das reuniões não chegaram quaisquer medidas concretas continuando-se 
no ponto zero e com um problema que continua a não ser resolvido.-----------------------------------
Uma nota final sobre um aspeto que considera de mau tom é continuar a figurar no orçamento 
municipal uma rubrica que diz: “Arrelvamento dos campos de Beringel e da Salvada” numa 
altura em que o Salvadense e o Albernoense continuam a reclamar os seus relvados sintéticos 
e quando nenhum dos dois estão relvados, disse.------------------------------------------------------------- 
 
Em seguida o senhor Presidente da Câmara deu o uso da palavra ao Chefe da Divisão 
Administrativa e Financeira, João Machado, que deu os seguintes esclarecimentos 
complementares àquilo que foi dito:-----------------------------------------------------------------------------
Relativamente à rubrica “Outros” que fez sempre parte em orçamentos anteriores com valores 
elevados, disse que a mesma ronda os 22.500.000,00 € e, neste momento, está desagregada 
em vinte e duas rubricas, veja-se a 02.02.25.-------------------------------------------------------------------
Na rubrica “Outros” que tem 200.000,00 € inscritos, informou que este valor tem a ver com a 
necessidade de assegurar o princípio da continuidade dos orçamentos uma vez que a despesa 
que transita de um ano para outro tem que ter enquadramento orçamental nas rubricas onde 
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eram originárias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou ainda que está também inscrita uma rubrica “Outros” relativa à transferência de 
competências ao nível da educação e que respeita a todas as prestações de serviços efetuadas 
para as escolas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finalmente e para informar o senhor vereador Nuno Palma Ferro relativamente à rubrica que 
falou sobre os relvados, disse que a mesma refere “Beneficiação de recintos desportivos” e 
tem que constar uma vez que se refere a um empréstimo contraído anteriormente por outros 
executivos para os campos de Beringel e Salvada, disse.----------------------------------------------------  
 
Relativamente à intervenção do senhor vereador Nuno Palma Ferro, o senhor Presidente da 
Câmara, considerou que a mesma cai numa contradição, isto é, uma vez que os orçamentos 
são feitos com base nas receitas previsíveis para terem uma despesa equivalente, quando o 
senhor vereador refere que, por um lado este é pouco ambicioso, e por outro lado que tem 
dúvidas na capacidade de execução do Município, se fosse o senhor vereador Nuno Palma 
Ferro na presidência da Câmara provavelmente iriamos ter um orçamento maior, com grandes 
projetos, eventualmente megalómano mas depois com uma capacidade idêntica para executar 
o mesmo tendo em conta que as empresas que neste momento dão resposta são mais ou 
menos as mesmas por todo o país, portanto, felicita o senhor vereador por ter tido uma 
votação extraordinária e ainda bem que está aqui a contribuir com as suas sugestões, disse.---- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro referiu que o senhor Presidente está a deturpar aquilo 
que disse, isto é, disse e reafirma que o orçamento de 2022 foi pouco ambicioso e ainda assim 
teve uma taxa de execução fraca, portanto, tendo este um acréscimo de 19.400.000,00 € 
relativamente ao anterior causado pelo PRR, vai ter ainda uma taxa de execução mais fraca, 
isto é que o preocupa e cá estará para fiscalizar, disse.------------------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, informou que a taxa de execução no primeiro trimestre de 
2022 foi de 30% e a expetativa é chegar ao final do ano com uma taxa de execução entre os 80 
e os 85%, mas a visão futurologista do senhor vereador Nuno Palma Ferro já consegue 
assegurar que a taxa de execução no final do ano não vai ser boa, portanto, vamos aguardar. 
Mais, os tempos que se atravessam são substancialmente diferentes do que eram há uns anos 
atrás por um conjunto de dificuldades que se verificam no país e na Europa e que só não vê 
quem não quer, contudo, este executivo tem a ambição de aproveitar todas as candidaturas 
ao PRR e aos fundos europeus, portanto, tem que haver rubricas abertas e concursos lançados 
e ir acompanhando e monitorizando a execução desses fundos e aí o senhor vereador tem 
razão porque não se consegue assegurar que a execução seja de excelência, a Câmara 
Municipal acompanha os empreiteiros mas não consegue assegurar que as execuções sejam as 
desejadas, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado agradeceu desde logo ao Dr. João Machado as explicações 
dadas mas, e sabendo obviamente que não foi responsabilidade dele, é pena que as mesmas 
tenham sido dadas apenas aqui. Por outro lado salientou que houve uma evolução na 
percentagem a atribuir às freguesias, facto que também só tiveram conhecimento 
oficialmente aqui na reunião, pelo que, relativamente ao orçamento considerou que já foi 
tudo escalpelizado nas reuniões que se realizaram, as propostas foram feitas, as pontes foram 
estabelecida e poderiam ter sido muito melhores tivesse havido mais informação mas ainda 
hoje continuam sem ter o mapa com as transferências para as freguesias, disse.-------------------- 
 
Relativamente ao mapa das freguesias, o senhor Presidente da Câmara deu conhecimento que 
no documento enviado consta na página 30 o aumento percentual de 6% para 2023 e na 
página 31 as tabelas com as transferências.--------------------------------------------------------------------
Em seguida colocou o documento à votação.------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por maioria com os votos contra dos vereadores da Coligação 
Democrática Unitária, a abstenção do vereador da Coligação Consigo Beja Consegue e o voto 
de qualidade do senhor Presidente da Câmara, aprovar a proposta das Grandes Opções do Plano 

e Orçamento da Câmara Municipal de Beja para o ano 2023 e submetê-la à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 767)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

O senhor vereador Vítor Picado apresentou a seguinte Declaração de Voto:--------------------------
“A proposta apresentada pelos eleitos do Partido Socialista mereceu uma pormenorizada 
análise da parte da CDU, tendo os seus representantes, no conjunto de reuniões preparatórias 
para que foram convocados, no âmbito do Estatuto do Direito de Oposição, manifestado um 
conjunto de preocupações e solicitado alguns esclarecimentos que, perante o conjunto de 
documentos em discussão, não foram cabalmente clarificados nem se vislumbra que tenham 
sido desenvolvidos quaisquer esforços nesse sentido. Onde fica afinal a promessa de “criar 
pontes” com a oposição que o senhor Presidente avançava no início deste mandato?-----------
O Orçamento Municipal apresentado, 2º do atual mandato e 6º desta gestão PS, confirma, 
lamentavelmente, que o PS não tem projeto e visão estratégica para o concelho de Beja!-------
Demonstra uma incapacidade de ousar, implementando medidas, ao alcance do orçamento 
Municipal, que alavanquem o desenvolvimento integrado do território, que faça de Beja muito 
mais do que um slogan vazio de um qualquer “Centro do Sul”, projetando-a como capital 
agregadora de vontades da região, honrando o seu passado e valorizando o seu futuro.----------
Este é um orçamento que não valoriza o relacionamento institucional e o investimento nas 
freguesias e aldeias do concelho – a ter em conta as parcas verbas ridículas nele inscritas – mas 
por outro lado assume encargos significativos com obras que deveriam ser responsabilidade 
do poder central.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Este é um orçamento que deixa de fora intervenções urgentes e inadiáveis em Estradas 
Municipais como é o caso da EM511 e EM513 que ligam Quintos, Salvada e Cabeça Gorda a 
Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Um orçamento que não contempla uma visão estratégica para a Cultura e para o Turismo, que 
não potencia o Centro Histórico e o seu rico património. Ou seja: um Orçamento Municipal 
que não serve a população de Beja!-------------------------------------------------------------------------------
Passados cinco anos de Gestão, é evidente, aquilo que transmitimos recentemente no balanço 
de primeiro ano deste mandato.-----------------------------------------------------------------------------------
Quanto ao conjunto destes documentos previsionais, entendemos que este OM é, claramente, 
demasiado limitado e pobre, muito pouco ambicioso e que não garante uma resposta efetiva 
às muitas necessidades que o concelho e os seus habitantes têm. E estas limitações são por 
demais evidentes em áreas e projetos, tais como:------------------------------------------------------------
Reabilitação do Mercado Municipal: apesar deste documento incluir verba para fechar o 
processo das obras, esta é uma das intervenções que, pelo histórico da evolução dos 
trabalhos, nos deixa seriamente preocupados, uma vez que a maior parte do próximo ano será 
ainda de desenvolvimento demasiado lento deste projeto, prejudicando seriamente não 
apenas a população, mas sobretudo os concessionários que foram instalados provisoriamente 
noutras instalações;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Quanto às intervenções previstas no âmbito da Estratégia Local de Habitação, cujas verbas 
disponíveis para os próximos 3 anos se cifram na ordem dos 20.000.000,00 €, não foram os 
objetivos e as intervenções a levar a cabo plenamente esclarecidos, ficando a preocupação, 
mais que legitima, sobre as reais capacidades técnicas e políticas para aproveitamento de tão 
importantes instrumentos financeiros;---------------------------------------------------------------------------
Por outro lado, este Orçamento Municipal é praticamente omisso em relação a intervenções e 
investimentos nas freguesias rurais. Observando as verbas inscritas em orçamento para 
arruamentos nas freguesias rurais (65.000,00 €) ou para arranjos exteriores/arruamentos 
(19.404,00 €), confirma-se o estado de abandono a que as mesmas estão votadas e que 
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inúmeras vezes temos vindo a denunciar com exemplos concretos nas reuniões de Câmara;-----
Arranjos exteriores em espaços urbanos o Município confirma a assunção de 
responsabilidades acrescidas relativamente aos arranjos exteriores do Palácio da Justiça, 
intervenção que deveria estar incluída nos encargos a suportar pela Administração Central, 
não tendo sido suficientemente esclarecido se será no próximo ano que o Município concluirá 
os restantes arranjos exteriores do Plano de Pormenor da Circular Interna, compromisso este 
que já havia assumido em 2022;-----------------------------------------------------------------------------------
Para a melhoria ou criação de novas infraestruturas desportivas não existe qualquer objetivo 
de intervenção no próximo ano (para além da eventual construção de um polidesportivo em 

Beringel) depois do Município se ter libertado da preocupação do campo de futebol da Salvada, 
de que era proprietário, tendo transferido a respetiva propriedade para o Clube ou ainda no 
caso de Albernoa em que continua a não aproveitar as condições altamente favoráveis, fruto 
de parcerias, para o desenvolvimento daquelas infraestruturas desportivas;--------------------------
Os objetivos apontados para as urgentes e inadiáveis intervenções nas Estradas Municipais 
513 e 511, que ligam a cidade às freguesias de Quintos e Salvada/Cabeça Gorda, 
respetivamente, apontam para, a haver alguma concretização, para o último ano do mandato, 
sendo sacrificados os interesses das populações a favor do calendário e objetivos eleitorais do 
PS;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na relação institucional com as Freguesias, as quais deveriam constituir um parceiro 
privilegiado na resposta aos problemas das populações, o Município mantém o incumprimento 
da nova legislação que obrigava a que tivessem já sido assinados os autos de transferência de 
competências e mantém a desvalorização das verbas a transferir para fazer face aos encargos 
passados para as mesmas no âmbito dos Acordos de Execução e Contratos 
Interadministrativos. Desde 2018 que não se verifica qualquer crescimento, tendo a verba 
transferida na prática sofrido uma desvalorização da ordem dos 174.000,00 €. Tendo presente 
que a participação do Município nos impostos do Estado cresceu neste período em 41.7% 
apresentámos, ainda assim, uma proposta de crescimento de apenas 20%, que não mereceu 
consideração por parte do executivo do Partido Socialista o que seria, na nossa opinião, da 
mais elementar justiça e uma medida promotora do desenvolvimento do Concelho como um 
todo. Sintomático que no enquadramento político deste importante documento não se faça 
qualquer referência à relação institucional e à necessária boa articulação que deve coexistir 
entre a atividade do Município e as 12 Juntas de Freguesia.----------------------------------------------
O orçamento da Câmara não tem soluções para esta mais que justa reivindicação e não é de 
todo justo que o Município esteja a programar atividades e a fazer opções à custa das verbas 
que deveria transferir para as Juntas de Freguesia, obrigando-as indiretamente a serem elas a 
financiar as atividades e responsabilidades que são competência do Município;---------------------
A cultura continuará a ser uma área praticamente esquecida, com o desenvolvimento de 
iniciativas assentes sobretudo em programação de espetáculos e iniciativas pontuais, faltando 
uma visão estratégica e integrada desta área.------------------------------------------------------------------
No que concerne ao Turismo, este orçamento tem poucas ou nenhumas referências, faltando 
também aqui uma estratégia de desenvolvimento que permita alavancar o concelho nesta 
área, tendo em conta o inestimável património que o mesmo possui;----------------------------------
O projeto de instalação do Museu de Banda Desenhada, com uma verba de 10.000,00 €, 
evidencia uma intenção de manter o projeto parado no próximo ano. Seria necessário dar 
passos mais firmes e avançar mais rapidamente;--------------------------------------------------------------
No que respeita ao Centro Histórico, o que nos é apresentado é muito pouco para um 
Orçamento de continuidade, limitando-se ao desenvolvimento de mais alguns percursos 
acessíveis e renovação da iluminação pública, intervenções que, sendo importantes, carecem 
de outras que as complementem de forma a que o Centro Histórico possa também ele 
constituir-se como um fator de desenvolvimento dadas as suas potencialidades.--------------------
Quanto ao Centro de Arqueologia e Artes, Fórum Romano, Casa da Moeda, prevê-se que seja 
mais um ano perdido.-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Em 2022, primeiro ano do mandato, apesar das críticas efetuadas, entendemos dar o benefício 
da dúvida. Perante o diagnóstico que fazemos para 2023, considerando que o segundo ano do 
mandato é importantíssimo para estruturar a atividade do resto do mandato, entendemos não 
poder dar o nosso aval a esta proposta e daí o nosso voto contra.---------------------------------------
Por último, referir que apesar deste nosso posicionamento, não podemos deixar de valorizar o 
relevante papel que os trabalhadores do Município e da EMAS desempenham num quadro de 
grandes dificuldades, de ataques aos seus direitos, de não correspondência às suas aspirações 
e de desacerto completo na forma como a Câmara PS gere e toma as suas opções.”, disse.------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro apresentou a seguinte Declaração de Voto:------------------
“O “Beja Consegue” vem justificar os motivos que nos levaram a abster na votação do 
orçamento municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Já no pretérito ano o nosso voto resultou numa abstenção, dando na altura o benefício de 
dúvida ao executivo em permanência, mas tendo considerado que o orçamento era pouco ou 
nada ambicioso. Um ano volvido, as dúvidas deram lugar a certezas e é com muita tristeza que 
afirmamos que em Beja nada mudou. As obras estruturantes continuam por realizar ou pior 
ainda por projetar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
O orçamento de 2022 considerando o melhor cenário não ultrapassará os 80% de execução 
ficando por realizar obras como o fórum romano, o edifício CEBAL e a conclusão do mercado 
municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atendendo a que os investimentos previstos têm financiamento dos fundos do PRR e do atual 
quadro comunitário (PORTUGAL2020) e que devido aos vários atrasos verificados as verbas 
estão em risco, não podemos prejudicar o concelho de Beja perdendo mais esta oportunidade. 
Para além disso o “Beja Consegue” exigiu a inclusão de alguns pontos do seu programa 
eleitoral e outros que a nossa vereação decidiu abraçar e lutar por eles, nomeadamente:--------
Inclusão da circular externa;----------------------------------------------------------------------------------------
Intervenção na remodelação e recuperação do parque habitacional Beja II;-------------------------- 
Reforçar o apoio à Ovibeja, tendo como retorno a abertura das portas a todos os habitantes do 
concelho durante pelo menos numa parte de um dia para que a população possa usufruir 
daquele que é o maior evento do concelho e que mais projeta a marca “Beja”;----------------------
Aumento de 6% (valor inicialmente proposto era menor) para as juntas de freguesia cumprirem 
com a delegação de competências da camara municipal de Beja;-----------------------------------------
A concluir, a nossa abstenção merecerá um acompanhamento muito próximo no que concerne 
à execução orçamental de 2023.”, disse.------------------------------------------------------------------------ 
 
A senhora vereador Marisa Saturnino solicitou o uso da palavra para dizer que não consegue 
deixar de ficar espantada com a Declaração de Voto apresentada pela Coligação Democrática 
Unitária, bem sabe que estas não são para comentar, mas como o senhor vereador Vítor 
Picado também comenta tudo e o senhor Presidente lhe deu a palavra, com certeza que 
também tinha a liberdade de o fazer.-----------------------------------------------------------------------------
Ficou realmente estupefacta com aquilo que é imputado ao Partido Socialista mas também 
sabe que é mais do mesmo: a velha cassete do PCP que é igual todos os anos, com a acusação 
de falta de visão estratégica, o não se fazer nada, etc., etc. senão veja-se:-----------------------------
Referem que o orçamento é pouco ambicioso e pobre e falam do mercado municipal o que a 
faz questionar como é que um partido que teve na câmara vários anos e que durante esses 
mesmos anos deixou aquela infraestrutura como estava e com as dívidas que existiam, agora 
consegue falar do mercado e dizer que nada foi feito, ainda por cima quando já teve 
oportunidade de visitar a intervenção que está a ser feita naquele espaço.----------------------------
Relativamente aos sintéticos, interrogou como é que podem afirmar que a Câmara passou o 
campo de futebol da Salvada para a alçada do clube para se demitir de responsabilidades, 
quando o fez para que o clube pudesse efetuar uma candidatura e depois a Câmara Municipal 
e Junta de Freguesia os pudessem apoiar na construção do relvado sintético, caso a mesma 
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fosse aprovada, havendo a mesma abertura no caso do Albernoense! como é que se pode 
dizer o que foi dito na Declaração de Voto, fica estupefacta.-----------------------------------------------
Relativamente à cultura, referiu que segundo a CDU, nada do que se faz em Beja é bom e que 
resumindo e concluindo nada presta. Frisou ainda que dizer-se que era mais um ano perdido 
para o Fórum Romano, quando tinham conhecimento que a empreitada estava prestes a 
iniciar, era no mínimo caricato, pelo que não podia deixar de voltar a ficar estupefacta, disse.--- 
 

2.4. – Proposta de aprovação de Mapa de Pessoal da Câmara Municipal 
de Beja para o ano 2023;----------------------------------------------------------------------------------- 

 
A proposta de Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Beja para o ano 2023, que constitui 
documento anexo número quatro e faz parte integrante da presente ata, enquadra a seguinte 
informação, que abrange as carreiras/categorias de Técnico Superior, Assistente Técnico e 
Assistente Operacional:----------------------------------------------------------------------------------------------
Os postos de trabalho já existentes no mapa de pessoal aprovado para 2022 e não ocupados 
cujo número total corresponde a 50, dos quais 34 destinam-se a novos recrutamentos;-----------
Os postos de trabalho criados na proposta de mapa de pessoal para 2023 cujo número total 
corresponde a 34, dos quais 33 destinam-se a novos recrutamentos.-----------------------------------
Quanto aos postos de trabalho desocupados desde o início de 2022 e até ao mês de outubro 
de 2022, por motivo de aposentação, exoneração, ocupação de posto de trabalho em outra 
entidade ou caducidade de contrato, o número total corresponde a 23.-------------------------------
Relativamente aos postos de trabalho ocupados desde o início de 2022 e até ao mês de 
outubro de 2022, por motivo de celebração de contratos por tempo indeterminado e 
consolidação de mobilidades, o número total corresponde a 42 dos quais 30 destinaram-se a 
novos recrutamentos.-------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 768)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Maria de Fátima Estanque referiu que os vereadores da CDU votaram 
favoravelmente porque saúdam o investimento em 33 novos recrutamentos, não obstante, 
consideram que deve haver um reforço na área operacional no sentido da Câmara Municipal 
poder ter mais capacidade nas intervenções próprias.------------------------------------------------------- 
 

2.5. – Proposta de atribuição do suplemento de penosidade e 
insalubridade para o ano 2023;------------------------------------------------------------------------- 

 
O artigo 159º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei nº 
35/2014, de 20 de junho, estabelece as condições de atribuição dos suplementos 
remuneratórios.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Decreto-Lei nº 93/2021, de 09 de novembro, procede à fixação de um suplemento 
remuneratório com fundamento no exercício de funções em condições de penosidade e 
insalubridade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando o disposto nos artigos 1º e 2º do Decreto-Lei nº 93/2021, de 9 de novembro, 
este suplemento remuneratório tem como fundamento o exercício de funções em condições 
de penosidade e insalubridade pelos trabalhadores integrados na carreira geral de Assistente 
Operacional que desempenhem funções nas áreas de recolha e tratamento de resíduos e 
tratamento de efluentes, higiene urbana, saneamento, procedimentos de inumações, 
exumações, transladações, cremação, abertura, aterro e arranjo de sepulturas, limpeza de 
canis e recolha de cadáveres animais, bem como de asfaltamento de rodovias, de que resulte 
comprovada sobrecarga funcional que potencie o aumento da probabilidade de ocorrência de 
lesão ou um risco potencial agravado de degradação do estado de saúde.-----------------------------
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Conforme dispõe o artigo 3º do referido Decreto-Lei, para efeitos de enquadramento com 
vista à atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade, nas autarquias, compete ao 
órgão executivo – sob proposta financeiramente sustentada do respetivo presidente da 
câmara municipal, do presidente da junta de freguesia ou do dirigente ou órgão máximo do 
serviço, quando aplicável – definir quais as funções que efetivamente preenchem os requisitos 
de penosidade e insalubridade, bem como o seu nível, para o que deve identificar anualmente, 
e justificar, no mapa de pessoal, os postos de trabalho da carreira geral de Assistente 
Operacional cuja caracterização implica o exercício de funções em condições de penosidade e 
insalubridade. Nessa identificação deve constar, expressamente, a qualificação do nível de 
insalubridade ou penosidade como baixo, médio ou alto.--------------------------------------------------
No âmbito dos procedimentos a acautelar com vista à aplicação do disposto no referido artigo 
3º, nomeadamente no que respeita ao conteúdo dos pontos 1, 2 e 5 do mesmo artigo, 
elaborou-se o documento que se junta e que constitui anexo número cinco que faz parte 
integrante da presente ata, identificado como Anexo 4 do Mapa de Pessoal para o ano 2023, o 
qual contém a identificação e justificação do n.º de postos de trabalho nas áreas da recolha de 
resíduos, higiene/limpeza urbana e procedimentos de inumações, exumações, transladações e 
abertura, aterro e arranjo de sepulturas e asfaltamento de rodovias, bem como a qualificação 
do nível de insalubridade ou penosidade como baixo, médio ou alto, cuja caracterização dos 
postos de trabalho constante do mesmo implica o exercício de funções em condições de 
penosidade e insalubridade com riscos diferenciados nas áreas funcionais indicadas, as quais 
estão contempladas no artigo 2º do citado Decreto-Lei. O referido Anexo 4 destina-se, 
também, a ser apresentado em reunião de Câmara e em sessão da Assembleia Municipal, para 
efeitos de aprovação.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Em consonância com o disposto no nº 4 do mencionado artigo 3º, o parecer fundamentado do 
Gabinete de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho e o resultado da audição dos 
representantes dos trabalhadores constam dos documentos que se anexam. Quanto à 
informação dos representantes dos trabalhadores, os mesmos referem que não apresentam 
oposição à atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade aos trabalhadores das 
áreas/funções indicadas no parecer referido reivindicando, embora, que a aplicação do 
suplemento deve ser alargada a outras profissões/funções indicadas na respetiva informação.--
Contudo, há que registar que essas profissões/funções não se encontram previstas no artigo 2º 
do Decreto-Lei nº 93/2021, de 9 de novembro, o que não possibilita que sejam consideradas 
para efeitos de aplicação do respetivo suplemento. Referem, ainda, os representantes dos 
trabalhadores que deve ser considerado o nível alto de penosidade e insalubridade para todos 
os trabalhadores. Relativamente a este assunto, devem manter-se os níveis registados na 
informação constante do parecer fundamentado do Gabinete de Higiene, Segurança e Saúde 
no Trabalho. Quanto aos considerandos feitos, pelos representantes dos trabalhadores, à 
proposta de atribuição do nível baixo de penosidade e insalubridade às funções 
desempenhadas no cemitério municipal por um Assistente Operacional/Pedreiro, há que 
esclarecer e registar que a proposta agora apresentada considera que se deverá atribuir o nível 
médio e não o nível baixo.-------------------------------------------------------------------------------------------
Em face do exposto e em conformidade com o estabelecido no mencionado artigo 3º, nº 2, 
propõe-se à Câmara, nos seguintes termos, a atribuição do suplemento remuneratório com 
fundamento no exercício de funções em condições de penosidade e insalubridade aos 
trabalhadores da carreira geral de Assistente Operacional da Divisão de Ambiente e 
Sustentabilidade (DAS) e da Divisão de Serviços Operacionais (DSO), que ocupam os postos de 
trabalho identificados no Anexo 4 do Mapa de Pessoal/Ano 2023 e aos trabalhadores que virão 
a ser recrutados e cujos postos de trabalho estão previstos, também, no referido Anexo 4, 
atento o parecer fundamentado do Gabinete de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, que 
se subscreve:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Com nível alto de penosidade e insalubridade: a atividade de recolha de resíduos, cujos 
Assistentes Operacionais, que ocupam e venham a ocupar os respetivos postos de trabalho, 
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estão integrados nas áreas profissionais de Cantoneiro de Limpeza (37) e de Condutor de 
Máquinas Pesadas e Veículos Especiais (17), no âmbito da DAS; a atividade inerente aos 
procedimentos de inumações, exumações, transladações e abertura e aterro de sepulturas, 
cujos Assistentes Operacionais, que ocupam ou venham a ocupar os respetivos postos de 
trabalho, estão integrados na área profissional de Coveiro (6), no âmbito da DAS; e a atividade 
inerente ao asfaltamento de rodovias, cujo Encarregado Operacional (1) da carreira geral de 
Assistente Operacional e os Assistentes Operacionais, que ocupam ou venham a ocupar os 
respetivos postos de trabalho, estão integrados nas áreas profissionais de Asfaltador (10) e de 
Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais (9), no âmbito da DSO;---------------------------
Com nível médio de penosidade e insalubridade: a atividade de higiene/limpeza urbana, cujo 
Encarregado Operacional (1) da carreira geral de Assistente Operacional e os Assistentes 
Operacionais, que ocupam os respetivos postos de trabalho, estão integrados na área 
profissional de Cantoneiro de Limpeza (18), no âmbito da DAS, e a atividade inerente ao 
arranjo de sepulturas, cujo Assistente Operacional, que ocupa o respetivo posto de trabalho, 
está integrado na área profissional de Pedreiro (1), no âmbito da DAS;----------------------------------
Com nível baixo de penosidade e insalubridade e no âmbito da atividade de recolha de 
resíduos, os Encarregados Operacionais (3) da carreira geral de Assistente Operacional 
integrados na DAS.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Quanto ao encargo financeiro estimado, para o ano 2023, o mesmo corresponde, 
aproximadamente, a 120.200,00 € e, para o efeito, foi considerado o respetivo montante na 
rubrica orçamental “Outros Suplementos e Prémios – Outros”, a que corresponde a 
classificação de despesa 010201021302.------------------------------------------------------------------------
No que se refere, ainda, à atribuição do suplemento remuneratório de penosidade e 
insalubridade, propõe-se, também, que o mesmo seja atribuído com efeitos a 1 de janeiro de 
2023, atento o estabelecido no nº 3 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 93/2021, de 09 de 
novembro, não sendo cumulável com outra prestação de idêntica natureza ou finalidade, 
independentemente da sua natureza ou denominação, conforme dispõe o nº 4 do artigo 4º do 
referido Decreto-Lei.--------------------------------------------------------------------------------------------------
O valor diário a abonar para os níveis baixo, médio e alto de penosidade e insalubridade 
corresponde a 3,36 €, 4,09 € e 4,99 €, respetivamente, salvo se neste último caso resultar valor 
superior da aplicação do disposto na alínea c) do nº 1 do citado artigo 4º, sendo a 
remuneração base diária calculada de acordo com o disposto no nº 3 do artigo 155º da LTFP, 
na redação atual.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do nº 3 do mencionado artigo 4º, o suplemento deverá ser pago em função dos 
dias de trabalho efetivamente prestados pelos trabalhadores com sujeição às funções em 
condições de penosidade e insalubridade e, também, em função do nível atribuído às 
mesmas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 769)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Eugénio disse que os vereadores da CDU há sensivelmente um ano atrás 
apresentaram uma proposta, remetendo esta curta declaração para essa mesma proposta que 
reafirmam.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às áreas e funções abrangidas para atribuição deste suplemento continuam a 
defender que o mesmo deve ser alargado às funções e profissões na carreira de assistentes 
operacionais uma vez que mesmo podendo não estar integradas nas áreas de higiene urbana, 
saneamento e resíduos, na prática são conexas a estas e são de facto essenciais à higiene, 
limpeza e salubridade do espaço público, caracterizando-se igualmente por serem penosas e 
insalubres. Por outro lado, continuam a defender que algumas funções enquadradas no nível 
médio reúnem condições para atribuição do suplemento pelo nível mais alto, nomeadamente, 
os dezoito cantoneiros de limpeza, disse.------------------------------------------------------------------------ 
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O senhor Presidente da Câmara referiu que há um conjunto de pareceres sobre esta matéria 
que a Câmara Municipal tem seguido de forma muito rigorosa procurando não excluir 
ninguém, inclusivamente já aconteceu incluir trabalhadores um ano depois que receberam 
retroativos, situação que provavelmente vai acontecer com mais uma função.-----------------------
Lembrou que a Lei tem conhecido ligeiras alterações, nomeadamente com a inclusão de 
pessoas que trabalham na área do asfalto e na área da recolha de animais mortos nas vias 
públicas que inicialmente não estavam abrangidas.----------------------------------------------------------
Existe também uma confusão dos trabalhadores que lhes é incutida por alguém ou que os 
próprios fazem entre o que é o subsídio de risco e o que é o suplemento de penosidade e 
insalubridade e subsídio de risco, por enquanto, na administração local ainda não é atribuído, 
poderá vir a ser mas ainda não é. Por outro lado, alguns trabalhadores também pensam que o 
Estado transfere para os municípios o valor respeitante a estes suplementos o que não 
corresponde à realidade, esse valor é retirado da verba municipal destinada a salários, horas 
extraordinárias, etc., disse.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor vereador Rui Marreiros acrescentou que a interpretação que o município faz é na 
verdade sempre aquela que beneficia mais o trabalhador, portanto, é preciso ter consciência 
que, ainda que cientes e por equiparação de funções se possa achar que eventualmente o 
suplemento podia ser devido, há depois questões legais que limitam em absoluto o 
cumprimento desse objetivo como aconteceu por exemplo na área da pavimentação e 
alcatrão em que muitos municípios estavam de acordo no pagamento desse suplemento mas 
estavam legalmente impedidos de o fazer, portanto, não é uma coisa que depende do 
vereador nem tão pouco do executivo mas sim de barreiras legais que não podem ser 
ultrapassadas, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino referiu que era importante que esta mensagem fosse 
transmitida aos trabalhadores no sentido de eles perceberem que existem limitações legais 
que não permitem ao executivo de forma alguma ir mais além, até para não se vulgarizarem 
estas questões. Tratar todos por igual às vezes nem sempre é justo, pretende-se tratar todos 
por igual mas perante as funções que desempenham no Município porque, realmente, 
trabalhar no alcatrão ou no cemitério naturalmente que não é igual a desempenhar outras 
funções ainda que todas sejam importantes e tenham o mesmo valor, disse.------------------------- 
 

2.6. – Proposta de aprovação da alteração nº 14 ao Orçamento da 
Despesa;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 11654, de 14 de novembro de 2022, da Divisão Administrativa e Financeira, 
propondo a seguinte alteração orçamental às despesas com pessoal mês de novembro e 
previsão mês de dezembro 2022, que constitui documento anexo número seis e faz parte 
integrante da presente ata:-----------------------------------------------------------------------------------------
Reforço de rubricas despesas correntes 335.000,00 €:------------------------------------------------------
0102/01011401 – Subsídio de férias e de natal/Pessoal dos quadros – Reforço de 121.000,00 €;--
0102/010115 – Remunerações por doença e maternidade/paternidade – Reforço 4.000,00 €;---
0102/01021401 – OANE – Trabalho dia Descanso Semanal Compl. Feriado – Reforço 12.000,00 
€;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0102/0103050201 – Caixa Geral de Aposentações – 82.000,00 €;-------------------------------------------
0102/01030503 – Segurança social – Outros – 100.000,00 €;------------------------------------------------
0104/01010401 – Pessoal em Funções – Reg. Cont Individual Trabalho – 10.000,00 €;---------------
0104/010115 – Remunerações por doença e maternidade/paternidade – 6.000,00 €.---------------
Anulações de rubricas despesas correntes 335.000,00 €:--------------------------------------------------
0102/01010401 – Pessoal em Funções – Reg. Cont. Individual Trabalho – 113.500,00 €;------------
0102/01010404 – Recrutamento Pessoal Novos Postos Trabalho – Regime Contrato Individual 
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Trabalho – 120.000,00 €;---------------------------------------------------------------------------------------------
0104/01010404 – Recrutamento Pessoal Novos Postos Trabalho – Regime Contrato Individual 
Trabalho – 101.500,00 €;---------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 770)--------- 
 

2.7. – Proposta de aprovação de minuta de contrato de abertura de 
crédito;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente a minuta de contrato de abertura de crédito para execução de projetos de 
arquitetura, especialidades, coordenação, certificação energética e empreitada de 
reabilitação do edifício sito na Praça da República, números 25 a 28, em Beja, que constitui 
documento anexo número sete que faz parte integrante da presente ata.----------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 771)--------- 
 

2.8. – Proposta de abertura de procedimento de concurso público e 
nomeação do respetivo júri;------------------------------------------------------------------------------ 
 
Presente o processo relativo ao concurso público para concessão da reprografia da Biblioteca 
Municipal de Beja José Saramago, que constitui documento anexo número oito e faz parte 
integrante da presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 772)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mais foi deliberado nomear os seguintes técnicos para membros do júri do concurso público 
para concessão da reprografia da Biblioteca Municipal de Beja José Saramago:--------------------
Presidente: João Duarte Lopes Baptista Margalha;------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Paula Cristina Madeira Pestana Mansinhos e Maria Teresa Costa;------------------
Vogais suplentes: Ana Bela Correia e Dora Fátima Parreira Marcelino.----------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 773)--------- 
 

2.9. – Proposta de ajuste direto;----------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 11626, de 11 de novembro de 2022, do Gabinete de Apoio ao Investimento, 
propondo por ajuste direto a exploração do quiosque e esplanada do Jardim Público de Beja, 
a Filipe Miguel Dias Moreira, que apresentou uma proposta, cumpre os requisitos do 
programa de concurso e caderno de encargos, no sentido de criar um “Quiosque de Artes”, 
com um conceito que abrange diversas áreas tais como: pastelarias, cafetaria, fotografia, 
livraria e alguns espetáculos ao vivo.-----------------------------------------------------------------------------
Propõe pagar uma renda mensal de 150,00 € durante os meses de junho a setembro e de 
100,00 € nos meses de outubro a maio, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.-----------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 774)--------- 
 

2.10. – Proposta de anulação da deliberação;------------------------------------------------- 

 
Registo nº 11628, de 11 de novembro de 2022, do Gabinete de Apoio ao Investimento, 
propondo a anulação da deliberação de câmara tomada em 10 de agosto de 2022, relativa à 
adjudicação por ajuste direto ao projeto “O Desafinado” no âmbito do concurso público para 
exploração do restaurante e bar da Piscina Descoberta de Beja, uma vez que foi comunicado 
pelos gestores do mesmo, que devido a dificuldades em requisitar recursos humanos 
qualificados, não estão em condições de assumir o negócio, apresentando assim, a desistência 
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do mesmo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 775)--------- 
 

2.11. – Proposta de aceitação de doação;------------------------------------------------------- 

 
Na qualidade de herdeiros de Francisco Manuel Soares, apresentaram Maria Jerónima Soares 
(nora), Teresa Soares e João Soares (netos), a intenção de doar ao Município de Beja a coleção 
de miniaturas/réplicas de carrinhas e carros tradicionais de tração animal, para transporte de 
pessoas, mercadorias e bens, manufaturadas pelo seu familiar.------------------------------------------
A coleção é constituída por onze exemplares, da qual fazem parte carros de transporte de 
pessoas como coche, breque charrete ou diligência e de diversas atividades relacionadas com 
o trabalho e transporte em meio rural.---------------------------------------------------------------------------
Atribuíram os seguintes valores à coleção: Carruagem ou diligência c/parelha, 600 euros; 
Coche, 600 euros; Breque charrete, 400,00 €; Carrinha c/bancos para transporte de 
passageiros c/parelha, 500,00 €; Carrinha com cobertura para transporte de passageiros 
c/parelha, 500,00 €; Carro de pipa c/parelha, 500,00 €; Carro de pipa, 400,00 €; Carro com 
bilhas, 400,00 €; Carro com varais (palha) c/parelha, 400,00 €; Carrinha, 400,00 €; Carro, 
300,00 €; num total de 5.000,00 €.--------------------------------------------------------------------------------
De acordo com a informação do Serviço de Ação Cultural estas peças podiam perfeitamente 
ficar todas dentro de uma vitrine vertical e integrar o espólio do Centro UNESCO que à 
semelhança dos trabalhos do mestre Isaclino e do mestre Pica constituem uma excelente 
mostra da arte popular valorizando as artes e ofícios, pelo que se coloca à consideração 
superior a aceitação desta doação que requer apenas a aquisição de uma vitrina vertical em 
vidro ou acrílico que permita exibir os trabalhos e protege-los das mais variadas formas.---------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 776)--------- 
 
Em seguida o senhor vereador Rui Marreiros, responsável pelos pelouros da Divisão de 
Ambiente e Sustentabilidade; Divisão de Administração Urbanística; Divisão de Serviços 
Operacionais (com exceção do Serviço de Empreitadas); Serviço Municipal de Proteção Civil; 
Gabinete de Gestão da Mobilidade e Gabinete de Apoio aos Eleitos, apresentou os seguintes 
assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.12. – Proposta de aprovação dos Documentos Previsionais da EMAS – 
Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, E.M., para o ano 
2023;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente os Documentos Previsionais da EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de 
Beja, E.M., para o ano 2023, que constituem documento anexo número nove e fazem parte 
integrante da presente ata, o senhor vereador Rui Marreiros fez a seguinte intervenção:---------
“A Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, E.M., como se sabe, opera 
essencialmente nas questões associadas à água e ao saneamento e é por delegação da Câmara 
Municipal a entidade que se encarrega de fazer o fornecimento de água ao Concelho de Beja. 
Das quatro componentes que constam nos documentos previsionais, as que têm maior 
expressão são as associadas quer ao sistema de abastecimento de água, quer ao sistema de 
águas residuais.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uma vez que se atravessa uma fase de transição entre quadros comunitários há uma diferença 
entre aquilo que é o investimento que se designa como definido e aquele que é o investimento 
não assegurado dependente de financiamentos comunitários essencialmente do 
PORTUGAL2030.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em termos globais é um orçamento de 4.000.000,00 €, sendo que 1.500.000,00 € estão 
definidos e 2.500.000,00 € ainda não, podendo a empresa também recorrer a empréstimos 
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bancários em circunstâncias muito especiais e sempre que se justifique.-------------------------------
Do ponto de vista da água há os dois grandes grupos que são normais, nomeadamente a 
remodelação e manutenção das redes de água, quer na cidade, quer nas freguesias 
(800.000,00 €), prevendo-se um investimento significativo naquilo que são os órgãos principais 
de uma operação em “baixa”, nomeadamente os reservatórios e estações elevatórias.------------
Em termos de projetos futuros, alterações e benefícios, com um investimento direto na ordem 
dos 250.000,00 € e indireto através da empresa AgdA – Águas Públicas do Alentejo, destaca-se 
a empreitada de construção de uma nova entrada de água na cidade de Beja, no valor de 
2.500.00,00 € e que, segundo a informação que teve, será adjudicada na próxima reunião do 
Conselho de Administração da AgdA. Neste momento, o que existe é a possibilidade de receber 
água a partir dos reservatórios da Atalaia e, com esta empreitada, será construída uma nova 
adução (conduta) que conduzirá a água proveniente da ETA da Magra ao reservatório dos 
Falcões, que é fundamental do ponto de vista da expansão da zona industrial e no 
fornecimento às atuais e futuras indústrias que se fixem, onde será construída uma nova célula 
num terreno anexo que o município irá ceder e que aumentará a capacidade de 
armazenamento sendo construída nas mesmas instalações uma Estação Elevatória para elevar 
água para o reservatório da Conceição que é responsável pela distribuição de água a uma 
grande parte da cidade. Isto trará uma redundância se houver algum problema na outra 
entrada de água para além de um aumento do caudal que permitirá distribuir muito mais 
água.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na área das águas residuais e sendo o nível das instalações menor, o foco será na remodelação 
de pequenas ETAR’s de freguesias rurais que já apresentam algumas deficiências de 
funcionamento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depois, para a remodelação e manutenção das redes de água e de águas pluviais o valor 
orçamentado ronda os 850.000,00 €.”, disse.------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor vereador Vítor Picado, percebendo as explicações dadas pelo senhor vereador no 
que respeita às incertezas que existem, referiu que de facto estes documentos são muito mais 
um plano de intenções do que um plano de certezas mas independentemente disto gostaria 
de ser esclarecido sobre o Objetivo 1 – Remodelação e manutenção das redes de água nas 
freguesias rurais, com uma verba inscrita de 562.500,00 € e sobre o Objetivo 2 – Remodelação 
e manutenção das redes de água residuais e pluviais nas freguesias rurais com uma verba 
inscrita de 200.000,00 €, nomeadamente, quais as necessidades em concreto identificadas, 
quais as freguesias em que se irá intervir e o que é que se o pretende fazer.-------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros, esclareceu que realmente o sector da água tem algumas 
incertezas mas felizmente a EMAS conhece bem a rede que tem, portanto, a figura do 
orçamento ser um plano de intenções não se aplica tanto, aplica-se sim na questão do 
PORTUGAL2030, ou seja, a EMAS sabe muito bem aquilo que tem para fazer, não sabe é se tem 
dinheiro suficiente para o fazer, perderam-se algumas oportunidades no passado que teriam 
resolvido estes problemas e agora volta a estar dependente dos financiamentos, que eles 
existam e da capacidade em conseguir captá-los.-------------------------------------------------------------
Relativamente aos esclarecimentos solicitados informou que esses objetivos respeitam a 
remodelações nas várias freguesias rurais ao nível das redes, quer das águas, quer dos pluviais 
uma vez que não há grandes necessidades, à exceção de uma questão muito concreta e que é 
um projeto de nova construção, nomeadamente, a substituição da conduta da freguesia de 
Nossa Senhora das Neves e o aumento da capacidade do reservatório.---------------------------------
Aproveitou para referir que também consta no documento um investimento significativo nas 
ZMC’s (Zonas de Missão e Controlo) que são no fundo zonas de sectorização da rede e que tem 
permitido ao longo dos anos proceder à diminuição das perdas, disse.--------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária e Coligação Consigo Beja Consegue, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 777)-- 
 

2.13. – Proposta de ratificação de despacho de revogação da decisão e 
contratar;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Por deliberação de câmara de 06 de outubro de 2022, foi aprovada a decisão de contratar e de 
autorização da realização da despesa para abertura do procedimento de concurso público 
para aquisição de fardamento e equipamento de proteção individual, nos termos do disposto 
no artigo 36º do Código dos Contratos Públicos.--------------------------------------------------------------
Foram igualmente aprovadas as peças do procedimento, programa de procedimento e 
caderno de encargos.-------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com a informação de abertura de procedimento o preço base anual é de 99.839,05 
€ + IVA à taxa legal em vigor, tendo o contrato a duração de um ano, renovável por igual 
período (cláusula 3ª do caderno de encargos).---------------------------------------------------------------------
À data de 11 de novembro, verificou-se que, por lapso, não foi aprovada a repartição de 
encargos para os anos 2023 e 2024, bem como a vigência do contrato é por dois anos e não 
por um, renovável, concluindo-se pela divergência entre o que foi aprovado e o que foi 
publicado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A decisão de contratar pode ser revogada, por ato expresso, no período compreendido entre o 
início do procedimento e o termo do prazo para apresentação de propostas se ocorrerem 
circunstâncias supervenientes relativas aos pressupostos dessa decisão que o justifiquem.-------
O órgão competente para revogar a decisão de contratar é a Câmara Municipal, pois, foi 
através da sua deliberação que foi aprovada a abertura de procedimento, no entanto, como o 
prazo para apresentação das propostas termina dia 15 de novembro de 2022, propôs-se desde 
logo, que o senhor Presidente da Câmara aprovasse a revogação da decisão de contratar ao 
abrigo do disposto no artigo 80º do CCP, ato sujeito a ratificação, na primeira reunião de 
realizada após a sua prática, sob pena de anulabilidade (artigo 35º, nº 3 do Anexo à Lei nº 75/2013, 

de12 de setembro, na sua redação atual), evitando assim que os interessados apresentam 
propostas referentes a um procedimento que não pode, do ponto de vista legal, ter 
seguimento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, 
de 11 de novembro de 2022: “Concordo. Proceda-se em conformidade”.(Deliberação nº 778)---- 
 

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

 
Presente o processo relativo à abertura de novo por concurso público para o fornecimento 
contínuo de fardamento e equipamento de proteção individual, que constitui documento 
anexo número dez e faz parte integrante da presente ata.-------------------------------------------------
Prevê-se o seguinte encargo:---------------------------------------------------------------------------------------
2023 ………………………………………………………………………………………………………………………. 99.994,75 € 
2024 ………………………………………………………………………………………………………………………. 99.994,75 € 
Nos termos do artigo 67º do CCP, propõe-se a seguinte constituição do Júri:--------------------------
Presidente: Paulo Fernando Barros Bel Luís, Chefe da DSO;-------------------------------------------------
Vogais efetivos: Fátima Cortes, Técnica Superior do Gabinete Jurídico Municipal, que 
substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos e Rute Gomes, Técnica Superior da 
DSO;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Tomé Pires, Técnico Superior da DSO e Pedro Branco, Dirigente Intermédio 
de 4º Grau da DSO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos do disposto no artigo 290º-A do Código dos Contratos Públicos, propõe-se 
designar como gestor do contrato a Engenheira Rute Isabel Figueira Gomes Gamito, na 
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qualidade de Técnica Superior de Higiene e Segurança do Trabalho.------------------------------------- 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submeter a repartição 
de encargos à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 779)--------------------------------------------------- 
 

2.15. – Pedido de emissão de certidão de direito de preferência:---------------- 

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

780)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.16. – Pedido de pagamento em prestações;------------------------------------------------ 

 
Requerido por Antonieta de Jesus Passinhas, o pagamento em prestações para compra do 
coval nº 281 do Cemitério de Santa Clara, em Beja, no valor de 1.764,57 €.---------------------------
Na sequência da caraterização socioeconómica propõe-se que seja dada a possibilidade da 
requerente efetuar o pagamento de forma faseada em 36 prestações mensais (35 prestações a 

50,00 € + 1 prestação a 14,57 €), o que totaliza o valor de 1764,57 €.---------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 781)------------ 
 
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:------------ 
 

2.17. – Proposta de aprovação do Regulamento do Cartão Municipal 
Sénior e submissão a consulta pública;------------------------------------------------------------ 

 
A senhora vereadora Marisa Saturnino deu conhecimento que depois de consultados os 
serviços que rececionam o correio em suporte físico e por email, os mesmos informaram não 
ter sido rececionado, no prazo dos 10 dias úteis após a publicitação do edital anunciando o 
início do procedimento de elaboração do Regulamento, qualquer comunicação de 
interessados em intervir no procedimento.---------------------------------------------------------------------
Assim, propôs que o Projeto de Regulamento, que constitui documento anexo número onze e 
faz parte integrante da presente ata, fosse aprovado para efeitos da sua posterior submissão a 
consulta pública, nos termos do disposto no artigo 101º do Código do Procedimento 
Administrativo, com a introdução das seguintes alterações no sentido de melhorar o 
documento:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artigo 5º - Benefícios associados ao Cartão:---------------------------------------------------------------------
b) Acesso gratuito a todas as iniciativas municipais;----------------------------------------------------------
Passar a ter a seguinte redação: b) desconto de 50% nas iniciativas do logradouro do Centro 
UNESCO.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artigo 6º - Modelo e validade:---------------------------------------------------------------------------------------
1 – Só poderá ser titular do Cartão Sénior quem o requeira e obtenha o respetivo deferimento 
pela Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------
Passar a ter a seguinte redação: 1 – Só poderá ser titular do Cartão Sénior quem o requeira e 
obtenha o respetivo deferimento pela Câmara Municipal através de despacho direto do(a) 
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vereador(a) do pelouro.---------------------------------------------------------------------------------------------
Artigo 7º - Processo de candidatura:-------------------------------------------------------------------------------
Acrescentar um número com a seguinte redação: 7 – Os dados cedidos pelos particulares 
serão tratados de acordo com o Regulamento Geral da proteção de Dados.-------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la a consulta 
pública.(Deliberação nº 782)------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.18. – Proposta de pagamento de despesas com alojamento e refeições 
de famílias refugiadas;--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 9301, do Serviço de Ação e Desenvolvimento Social, recordando que a Câmara 
Municipal de Beja, o IHRU e o ACM estabeleceram um Protocolo ao abrigo do Programa Porta 
de Entrada, no qual o Município sinalizou disponibilidade para o acolhimento de 30 agregados 
familiares, com estatuto de refugiados provenientes da Ucrânia.-----------------------------------------
Desde a data de início, 19/05/2022, até ao momento foram acolhidos 14 agregados, num total 
de 23 indivíduos (5 crianças, 2 adolescentes, 1 homem e 15 mulheres).--------------------------------------
Estas famílias ficaram alojadas no Hotel Francis, ficando acordados com esta unidade hoteleira 
os seguintes valores para pagamento: 36,00 €/noite, sendo que o IHRU comparticipa 33,30 € e 
o Município o restante, ou seja, 2,70 €, acrescidos dos custos com os pequenos-almoços (2,70 € 

p/pequeno-almoço).-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Numa fase inicial, concretamente no período de 19 a 31 de maio 2022, foi negociada com o 
Hotel a disponibilização de 26 quartos, distribuídos por 2 pisos.------------------------------------------
Não se verificando a necessidade da ocupação da totalidade destes quartos, foi acordado com 
o hotel de que, nos meses seguintes, ficaria disponível para o Programa Porta de Entrada 
apenas 1 piso, composto por 13 quartos.------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, verifica-se a necessidade de se proceder ao cabimento e pagamento da 
despesa relativa a estadia e pequenos-almoços ao Hotel Francis, Contribuinte nº 502165383, 
referentes aos meses de maio, junho e julho 2022, sendo o valor a suportar pelo Município 
correspondente a 20.965,50 €, conforme se discrimina no quadro seguinte:-------------------------- 
 

Meses Valor a pagar pelo IHRU Valor a pagar pelo Município Total 

maio 2.763,90 € 9.676,80 € 12.440,70 € 

junho 9.257,40 € 5.851,80 € 15.109,20 € 

julho 9.657,00 € 5.436,90 € 15.093,90 € 

TOTAL 21.678,30 € 20.965,50 € 42.643,80 € 
 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 783)--------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro solicitou à senhora vereadora se seria possível fazer um 
ponto da situação hoje em dia relativamente ao modo de vida destas pessoas, quantas é que 
cá estão e o que é que fazem.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino informou que dois agregados regressaram à Ucrânia 
por opção própria e os outros dois, que continuam a ser acompanhados pelas instituições 
envolvidas neste processo, por enquanto estão em Beja. Acrescentou que, indo o Hotel 
encerrar, procurou-se encontrar uma alternativa junto da Força Aérea no sentido de 
disponibilizarem uma fração, o que não foi possível porque carecia de um autorização superior 
e o tempo não seria útil para tratar da situação. Neste sentido a Câmara Municipal alojou estas 
pessoas numa casa de função temporariamente uma vez que um dos agregados está na 
iminência de arranjar trabalho e consequentemente estabilizar-se em Beja e o outro, que é 
composto por um casal de idosos, de regressar à Ucrânia.--------------------------------------------------
Esclareceu ainda que esta proposta só contempla o pagamento até junho uma vez que é 
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necessário fazer um encontro de contas entre as três entidades pelo que à posteriori virá o 
pagamento relativo aos restantes meses, disse.-------------------------------------------------------------- 
 

2.19. – Proposta de pagamento às entidades fornecedoras de refeições 
escolares;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Esta proposta foi retirada por não haver na altura da reunião cabimento disponível carecendo 
por isso de uma alteração orçamental.--------------------------------------------------------------------------- 
 

2.20. – Proposta de ratificação de despacho;-------------------------------------------------- 

 
Registo nº 11049, de 26 de outubro de 2022, do Serviço de Educação, solicitando autorização 
para se transferir o valor de 1.895,32 €, relativo à fatura nº 22201/2815142de 18/10/2022, para 
o Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja a fim da mesma ser liquidada.---------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da vereadora Marisa Saturnino 
emitido em 02 de novembro de 2022 “Proceda-se em conformidade para garantir que a fatura 
é liquidada e remeta-se à câmara para ratificação.”.(Deliberação nº 784)-------------------------------- 
 

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

 
Registo nº 11271, de 02 de novembro de 2022, do Serviço de Ação Cultural, propondo a 
atribuição de um subsídio, no valor de 4.000,00 € à Associação Columbófila do Distrito de 
Beja, para face às despesas com a organização da 3ª Edição da “Feira Ibérica de Columbofilia”, 
que se realizará nos dias 03 e 04 de dezembro de 2022, no Parque de Feiras e Exposições de 
Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de quatro mil euros.(Deliberação nº 785)------------------------------------------------------------------ 
 
Registo nº 11574, de 10 de novembro de 2022, do Serviço de Ação Cultural, propondo a 
atribuição de um subsídio, no valor de 500,00 € à CADAC – Companhia Alentejana de Dança 
Contemporânea, para face às despesas com as atividades desenvolvidas na área da educação, 
que complementaram a proposta inicial, e que foram consideradas uma mais-valia.---------------
A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de quinhentos euros.(Deliberação nº 786)----------------------------------------------------------------- 
 

2.22. – Resumo Diário de Tesouraria nº 216, relativo ao dia quinze de 
novembro 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 sete mil, cento e trinta e sete euros e noventa e seis cêntimos, 
sendo seis milhões, duzentos e trinta e três mil, quinhentos e quarenta e quatro euros e oito 
cêntimos de operações orçamentais e seiscentos e vinte e três mil, quinhentos e noventa e 
três euros e oitenta e oito cêntimos de operações não orçamentais.-----------------------------------
A Câmara tomou conhecimento da presente informação.-------------------------------------------------- 
 

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

 
O senhor Carlos Dias, uma vez que não ficou muito esclarecido relativamente aos dados 
fornecidos sobre os refugiados ucranianos, solicitou que lhe fosse explicado novamente 
quantos pessoas estavam para vir, as que efetivamente vieram e o volume de encargos que 
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isso significou para a autarquia.------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão dos migrantes e considerando que refletir e discutir apenas por si só 
não resolve o problema, referiu que aquilo que tem observado, sobretudo à noite aqui nesta 
zona, pela periferia de Beja e nalgumas freguesias, é uma situação assustadora. Fazendo um 
contraste com situações aqui há uma ou duas décadas atrás não à comparação possível e todo 
este fluxo de pessoas que vêm para aqui numa condição desesperada não encontram um meio 
que de facto possa satisfazer as suas necessidades básicas, aliás, nem lhe parece que a 
autarquia, seja esta ou outra qualquer, tenha condições para superar esta afluência de 
migrantes que chegam de uma forma inusitada, sem qualquer controle, sem que haja a 
preocupação de saber o que fazer com eles e sem haver aspetos que revelem interesse em 
integrá-los. As pessoas sentem-se sozinhas, desesperadas e o desespero é mau conselheiro, 
inclusivamente, já assistiu a situações preocupantes em termos de instabilidade emocional, 
situações de agressividade e sobretudo ao barulho que existe aqui à noite nesta zona que não 
existia, pessoas idosas que vivem aqui estão assustadas porque de facto a sua noite 
transformou-se radicalmente e têm medo de andar na rua, portanto, não lhe parece que com 
o ambiente criado e que existe neste momento, andar a refletir e discutir este problema ajude 
a resolvê-lo esperando que amanhã, na discussão que vai haver, possa haver reflexos ou pelo 
menos indicações de que alguma coisa mais será feita relativamente a este problema porque 
os verdadeiros beneficiados com esta situação não vivem aqui, vivem na costa do Estoril ou em 
Cascais ou então em Sevilha ou Córdoba e quem sofre as consequências é quem cá vive e 
aqueles que para cá vem sem terem perspetivas de nada, disse.----------------------------------------- 
 
O senhor Hélder Parrinha deu conhecimento que a semana passada foi obrigado a ir à casa de 
banho do Jardim do Bacalhau e quando entrou deparou-se com uma situação horrível, sujas, 
cheirando mal, grafites por todo o lado, sem eletricidade, as portas mal fecham, sem papel 
nem sabonete para as mãos, pelo que, já que não há vontade ou possibilidade de alterar 
aquelas condições, a melhor opção na sua opinião seria fechá-las.---------------------------------------
Perguntou qual o motivo de quatro fábricas espanholas que estavam previstas instalar-se em 
Beja já não virem.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deu conhecimento que na Rua 5 de Outubro, a partir das antigas instalações da Industrial 
Alentejana para a Rua António Sardinha, existe apenas um único candeeiro pelo que chamou à 
atenção que deveria ser vista esta situação porque a rua está demasiado escura.-------------------
Deu também conhecimento que quem sobe a Rua da Palma para a Rua Infante D. Henrique 
encontra dois semáforos e o semáforo instalado nesta última parece-lhe que deveria ser 
revisto porque na sua ótica está mal colocado.----------------------------------------------------------------
Finalmente, e uma vez que teve conhecimento que uma trabalhadora da Câmara Municipal ao 
dirigir-se ao seu local de trabalho não teve acesso ao mesmo uma vez que as portas estavam 
trancadas e que por ser dirigente sindical está agora a ser alvo de processo disciplinar porque 
contrariou o senhor Presidente, gostaria de saber o que é que se passou, disse.--------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara deu os seguintes esclarecimentos às questões colocadas, quer 
pelo senhor Carlos Dias, quer pelo senhor Hélder Parrinha.------------------------------------------------
Os encargos que o Município assumiu com a passagem da comunidade ucraniana que esteve 
alojada no Hotel Francis durante largos meses rondam os 21.000,00 € sendo que a expetativa 
inicial era entre os 2.500/3.000,00 € por mês, portanto, o facto do ACM – Alto Comissariado 
para as Migrações não ter enviado o número de pessoas que estava protocolado fez com os 
encargos aumentassem. Relativamente às pessoas que vieram, que ficaram e que saíram, a 
senhora vereadora poderá depois dar-lhe mais detalhes ou enviar essa informação através e 
email.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às condições muito deploráveis que uma parte dos migrantes atravessam, 
referiu que é real, a autarquia não finge que os problemas não existem mas ao mesmo tempo 
tem a perfeita noção que não consegue responder às necessidades todas do Concelho e têm-
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no partilhado na comunicação social. Tem sido feito um grande esforço através de parcerias 
bem como e principalmente na integração destas pessoas no mercado de trabalho em 
condições condignas e com habitação, não obstante, não se consegue dar vazão à enorme 
quantidade de migração que existe no Concelho, é uma situação deveras complexa que tem de 
ser também alvo de uma forte incidência policial, não para perseguir estas pessoas que 
chegam desesperadas, mas no combate a estas redes que existem, que as trazem, que lucram 
com elas e que depois as abandonam à sua sorte. A Câmara Municipal não baixará os braços 
mesmo sabendo que não consegue dar a resposta a tudo e que há pessoas com grandes 
carências a nível de vestuário e sobretudo de alimentação, porque os stocks das entidades 
também estão a ir rapidamente para níveis mínimos, mas tem de reagir o melhor que pode 
pelo que não quer deixar de realçar, no caso do Município de Beja, a Cáritas Diocesana, a 
Associação ESTAR e outras instituições que prestam essa assistência e que o têm feito de uma 
forma absolutamente assinalável merecendo os maiores elogios, não só da autarquia, mas dos 
cidadãos, porque se o problema tem a gravidade que tem, se não fossem estas instituições 
seria com certeza muito mais grave.------------------------------------------------------------------------------
Aproveitou ainda para informar que o Conselho Municipal de Segurança irá reunir no dia 05 de 
dezembro e será auferido com as autoridades a problemática da segurança embora creia que 
não existem grandes problemas de insegurança no Concelho, nomeadamente relacionados 
com a comunidade migrante.---------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às questões colocadas pelo senhor Hélder referiu que tem toda a razão, as 
casas de banho do Jardim de Bacalhau são limpas e no dia a seguir estão logo praticamente na 
situação que descreveu e portanto tem que haver uma reflexão profunda, não só neste caso, 
mas sobre todas as casas de banho públicas no geral, no sentido de se encontrarem soluções 
adequadas para se conseguir gerir estes equipamentos de forma a colocá-los ao serviço em 
melhores condições.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às fábricas espanholas, já deu essa informação repetidamente, a Câmara 
Municipal de Beja criou todas as condições para que o investimento fosse uma realidade, 
nomeadamente uma fábrica de massas que ocuparia dois lotes e uma fábrica de cerveja que 
ocuparia sete lotes, uma financiada pela CCDRA e outra financiada pelo IAPMEI e, de um dia 
para o outro, foi apresentada uma desistência unilateral dos sócios dessas unidades sem 
qualquer explicação. A Câmara Municipal lamenta profundamente esta situação e agora tem 
um problema entre mãos, nomeadamente o processo de reversão dos lotes, que está a ser 
tratado com alguma dificuldade, no sentido de os disponibilizar para outros interessados, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Relativamente às questões colocadas pelo jornalista Carlos Dias a senhora vereadora Marisa 
Saturnino, referiu que o senhor Presidente já havia respondido a algumas e disponibilizou-se 
para no final da reunião poder dar mais alguns esclarecimentos, caso o entendesse. Não 
obstante, informou que desde 19 de maio de 2022, até ao momento, foram acolhidos catorze 
agregados familiares, provenientes da Ucrânia, num total de vinte e três pessoas (cinco crianças, 

dois adolescentes, um homem e quinze mulheres).-----------------------------------------------------------
Por outro lado, disse discordar quando o senhor Carlos Dias referiu que só se discute e reflete 
porque, embora ela própria também fosse uma pessoa que por vezes, gosta logo de partir para 
a ação e não passar a vida em fóruns de discussão, na sua humilde opinião, é importante 
discutir e refletir concertadamente sobre os assuntos, para se poder intervir de forma mais 
eficaz, não se descurando essa parte da intervenção, seja ela a nível profissional ou político. 
Informou que a Câmara Municipal nada podia fazer sozinha, pelo que faria sempre em 
articulação com as entidades competentes e com aqueles que são os seus parceiros, no 
território ou fora dele. Efetivamente há que refletir como é que existem pessoas que chegam 
ao nosso território vindas do outro lado do mundo e permanecem nele em situações indignas, 
através de redes mafiosas. Por isso é importante pressionar quem de direito e com mais 
poder, para que sejam tomadas medidas mais musculadas a nível policial e judicial. Quanto a 
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estas pessoas poderem ser agressivas, não lhe conseguia responder, porque na sua perspetiva 
pessoal considera que não, parecendo-lhe que se trata de pessoas inofensivas, desprotegidas e 
algumas até desesperadas para regressarem a casa, mas como não têm meios para tal, vão 
ficando por aqui e subsistindo na dependência das instituições, que também já vão ficando 
sem sustentabilidade. Referiu também que não lhe parece que se corram grandes riscos com a 
agressividade ou instabilidade destas pessoas, admitindo que possa haver outro tipo de 
comportamentos mas que, do seu ponto de vista, o principal problema é o assegurar das 
necessidades básicas, nomeadamente a alimentação e a capacidade de resposta e 
sustentabilidade das instituições que lhes prestam apoio.--------------------------------------------------
Informou ainda que, a Câmara Municipal tem colaborado com a cedência de transporte 
quando é necessário para levar estas pessoas para centros de alojamento temporário, noutras 
zonas do país, que tem fiscalizado através da sua Divisão de Administração Urbanística 
habitações e espaços que não estão licenciados nem capacitados para serem habitados por  
estas pessoas,  que têm integrado, em colaboração com o CNAIM – Centro Nacional de Apoio a 
Integração de Migrantes, o  GIP (Gabinete de Inserção Profissional Imigrante) e outras entidades 
com quem estas  respostas articulam a nível nacional, sejam públicas ou privadas, algumas 
pessoas a nível laboral e, sobretudo, através da DDIS, tem sido feito o acompanhamento social 
a estes cidadãos estrangeiros e as diligências de bens de primeira necessidade juntamente 
com a Cáritas, Associação ESTAR, Segurança Social, etc..----------------------------------------------------
Relativamente à questão colocada pelo senhor Hélder Parrinha, referiu que já teve 
oportunidade de prestar declarações sobre a matéria exposta à Rádio Voz da Planície, contudo 
prosseguiu dizendo o seguinte: Como é que um executivo municipal podia perseguir ou coagir 
alguém que nem sequer vê à frente desde meados de julho? Pessoa essa que foi chamada para 
se articular e ouvir a possibilidade de uma eventual alteração do serviço, sobre a qual 
manifestou a sua concordância, não só à sua frente, como também do senhor Vereador Rui 
Marreiros e do Coordenador do Serviço de Educação e depois desdiz o que disse? Informou 
que houve um despacho escrito do senhor Presidente, para a pessoa se apresentar no novo 
serviço, onde se manteria na mesma Divisão e com o mesmo conteúdo funcional, (mudança 

essa, que até era para simplificar a vida da trabalhadora, no sentido de poder dar mais algum apoio a 

nível familiar, uma vez que essa tinha sido uma preocupação reiterada da mesma), despacho esse, ao 
qual a trabalhadora não deu cumprimento e que continua em vigor. Referiu também que as 
pessoas não podem pensar que ser sindicalistas se sobrepõe aquele que é o desempenho das 
suas funções na Câmara de Beja e ao dever de respeito e correção para com os seus superiores 
hierárquicos, tendo comportamentos que colocam em causa o normal funcionamento dos 
serviços, indo de férias quando bem entendem e sem autorização, não se apresentando no 
local devido, mas onde bem entendem, desde 01 de setembro. Referiu também que todos 
sabem quem constituí a Direção do STAL e quem a mesma representa, portanto, naturalmente 
que esta situação se trata de uma arma de retaliação política contra o executivo e contra ela 
própria mas como tem “as costas largas”, porque também é igualmente uma mulher de luta, 
está muito tranquila relativamente a essa matéria e se há um processo disciplinar a decorrer é 
porque existem factos que o legitimam, sendo que o processo seguirá a sua tramitação legal e 
à posteriori, serão apuradas responsabilidades.---------------------------------------------------------------
Disse também que não compreendia como é que uma questão desta natureza chegava à 
comunicação social porque se a pessoa se sentia injustiçada, deveria ter recorrido às instâncias 
próprias, mas pelo menos tivesse dado cumprimento ao despacho do senhor Presidente e 
depois logo se via, aliás até foi abordada várias vezes nesse sentido mas, a pessoa não acata 
orientações de ninguém e sendo este local uma Câmara Municipal não se pode fazer aquilo 
que bem se entende, porque o executivo respeita todos os trabalhadores mas exige ser 
respeitado. Esclareceu ainda que se coagir, perseguir ou tratar mal é ter que receber, todos os 
dias, durante trinta e cinco dias consecutivos, à exceção do período em que a funcionária tirou 
férias sem o consentimento de ninguém, um email com a mesma conversa, subentendia-se 
bem quem é que coagia quem. Por fim, rematou dizendo que o STAL disse que estas situações 
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não se passam em Câmara nenhuma do país, afirmação com a qual concorda porque 
realmente nunca se deve ter passado em nenhuma autarquia do país! disse.------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara acrescentou que tendo completado o mês passado ele próprio 
e a vereadora Marisa Saturnino cinco anos em funções, este é o primeiro processo disciplinar 
que instauraram numa “casa” que comporta quase setecentos funcionários e fizeram-no não 
de ânimo leve mas porque se calhar há factos que o legitimam. Não sabe quais vão ser as 
conclusões, podem até ser favoráveis à trabalhadora e se forem serão mas não tem nenhum 
gosto por isto ter acontecido seja com pessoas que os apoiem ou não, ou que sejam 
sindicalistas mas as circunstâncias e os factos determinaram este procedimento pelo que 
aguardarão tranquilamente pelas conclusões. Sublinhou que há qualquer perseguição na 
Câmara Municipal de Beja e a afirmação do não concordarem com o Presidente toma lá um 
processo disciplinar não faz qualquer sentido porque por exemplo quem não concorda com ele 
de certeza é o número 7 da lista do senhor vereador Vítor Picado nas últimas eleições que foi 
promovido de categoria por este executivo, 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 treze horas da 
qual, para constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, que eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, nomeado por deliberação 
de câmara, datada de 22 de outubro de 2021, para secretariar as reuniões do órgão executivo, 
redigi e subscrevo.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Beja 
 

 
______________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 
 

O Assistente Técnico 
 

 
_____________________ 
João Daniel Frazão Felício 

 
 

Aprovada por unanimidade em 

reunião de câmara realizada em 30 

de novembro de 2022 
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