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Ata número três da reunião de câmara ordinária realizada a oito de 
fevereiro do ano dois mil e vinte e três;---------------------------------------------------------- 

 
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, seguinte forma:------------------------------------------------ 

 

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

 

1.1. – Proposta de aprovação da ata nº 2/2023;------------------------------------------- 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
colocou à votação a ata nº 2/2023, relativa à reunião de câmara realizada no dia vinte e seis de 
janeiro de dois mil e vinte e três, que foi previamente enviada a todos os eleitos e aprovada 
por maioria com a sua abstenção por não ter participado na mesma.(Deliberação nº 34)----------- 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
Seguidamente informou que já tem em sua posse os valores finais sobre um pedido que o 
senhor vereador Nuno Palma Ferro tem vindo a fazer com alguma insistência, nomeadamente, 
os apoios pontuais do ano 2022, que enviará durante esta semana juntamente com a 
candidatura, que a Câmara Municipal de Beja fez através da RESIALENTEJO, relativa à gestão dos 
bio resíduos que o senhor vereador Vítor Picado tinha solicitado.---------------------------------------- 
 
Dada a palavra o senhor vereador Rui Eugénio cumprimentou todos os presentes bem como 
aqueles que seguem a transmissão online e começou, para enquadrar a questão, por dar 
conhecimento de um artigo da conceituada revista científica “The Lancet”, recentemente 
publicado, no qual se constata que as cidades que têm maior cobertura arbórea conseguem 
reduções de temperatura com algum significado bem como a redução do impacto que as 
mesmas têm na saúde das pessoas. Neste sentido e uma vez ser um tema sobre o qual os 
vereadores da CDU têm insistido, recomendou que algumas clareiras da mata municipal, que 
ficaram ainda mais abertas depois da limpeza que foi feita, e bem, fossem replantadas. Por 
outro lado deixou como sugestão que se proceda à reocupação de algumas caldeiras da cidade 
que ficaram entretanto sem árvores por diversos motivos. Propôs ainda que, em zonas da 
cidade e outras localidades do concelho onde não exista cobertura arbórea ou outras 
estruturas verdes, se possa fazer um estudo no sentido de aumentar a mancha verde.------------
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Relativamente à construção da nova Residência de Estudantes, manifestou a apreensão dos 
vereadores da CDU enquanto não perceberem o impacto que a mesma irá ter naquela zona, 
por recearem que com esta construção mais uma parte da mata possa ser desbastada. Pelo 
que verificou parece-lhe que não mas deixou o alerta para que se evite mais abate de árvores. 
Solicitou ainda, se possível, o acesso à planta de construção do edifício, mas deixou bem claro 
que os vereadores da CDU defendem a construção da infraestrutura porque a consideram 
muito importante e necessária para dar uma resposta aos estudantes que vêm para Beja, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Maria de Fátima Estanque deixou as seguintes questões:----------------------
Relativamente a um edifício, propriedade da Câmara Municipal, sito na freguesia de Baleizão, 
sobre o qual a Junta já manifestou por várias vezes a sua preocupação tendo em conta o seu 
elevado estado de degradação que pode colocar em risco a população até do ponto de vista de 
saúde pública, uma vez que em parte dele existem pombos e outro tipo de animais, 
questionou, para além do alerta, o que é que a autarquia está a pensar fazer relativamente ao 
edifício em causa.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Da mesma forma questionou o que é que a Câmara Municipal está a fazer em termos de 
fiscalização na zona histórica da cidade sugerindo também que houvesse mais atenção para 
evitar situações como o incêndio que ocorreu a semana passada numa habitação sobrelotada 
da Rua da Mouraria onde os bombeiros, pelas caraterísticas daquelas ruas, tiveram dificuldade 
em aceder.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado, sem querer criar constrangimentos ou alguns frissons ao 
normal funcionamento da reunião, relativamente ao protocolo que será celebrado com os 
Bombeiros Voluntários de Beja que foi aprovado na passada reunião e a algumas coisas que 
vieram a lume como a constante alusão ao passado do “pagamos agora mais do que em 2017”, 
considerou que este tipo de argumentos não trazem nada de bom para aquilo que deve ser a 
discussão para o desenvolvimento da cidade e do concelho porque se não anda-se aqui em 
acusações mútuas. É verdade que se paga mais, disse, contudo, salientou que a proposta que 
têm vindo a fazer é muito ciente das contas que existem no Município para além de que a sua 
opinião manifestada inúmeras vezes é que o Estado não se pode demitir das suas 
responsabilidades naquele que é o papel primordial dos Bombeiros Voluntários nas suas mais 
variadas vertentes. Enquanto vereadores da CDU defendem uma determinada estratégia que 
não foi aceite mas depois frequentemente assistem muitas vezes por parte de algumas 
pessoas, não todas, a esta alusão ao passado.-----------------------------------------------------------------
Em seguida sugeriu que o Município de Beja efetuasse as diligências necessárias para poder 
receber as Comemorações do 10 de Junho na cidade, disse.----------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros cumprimentou todos os presentes bem como aqueles que 
estão a assistir à reunião através das plataformas digitais e prestou os seguintes 
esclarecimentos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à intervenção do senhor vereador Rui Eugénio lembrou que quando foi 
efetuada a intervenção de limpeza na mata foram simultaneamente feitas as primeiras 
replantações e que não foram feitas mais porque não era a época mais indicada do ano. As 
replantações são para continuar com o objetivo de diversificar mais as espécies de árvores e 
evitar os eucaliptos que, sendo importantes, tem outros constrangimentos, mas o conselho 
que têm recebido, proveniente da experiência dos serviços sobre a questão das clareiras, é 
que haver uma grande densidade de árvores se torna pouco producente para o 
desenvolvimentos das espécies e para a regeneração natural porque impede a entrada de sol, 
portanto, é um processo natural que terá algum apoio humano mas que não irá tender para a 
mesma densidade que existia.--------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão das caldeiras das árvores, deu conhecimento que foram identificadas 
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cerca de setenta que ao longo de muitos anos foram sendo eliminadas principalmente por 
questões de segurança e também porque além de não terem árvores criavam problemas de 
circulação aos peões e ao estacionamento de viaturas. Foi contratada uma empresa que tem 
um equipamento específico para causar menos perturbação nos pavimentos das zonas 
envolventes e está a eliminar-se todos esses cepos, sendo que, umas caldeiras serão 
eliminadas e outras serão replantadas com árvores da mesma espécie ou outra, no sentido de 
recuperar essas soluções de ensombramento.-----------------------------------------------------------------
Relativamente à construção da nova Residência de Estudantes, referiu que não conhece 
exatamente o seu limite mas embora o edifício em si não pressuponha abate de árvores, no 
que respeita à sua envolvente, estacionamentos, acessibilidades, etc., é absolutamente claro 
que isso vai acontecer, contudo, o que se faz nestes casos é implementar medidas para 
compensar um abate, que acabará por ser inevitável. Atendendo à tipologia da espécie, 
eucaliptos, não se levanta qualquer questão, pode levantar-se sim do ponto de vista do 
enquadramento da mata existente. Existem dois projetos, um deles até teve uma candidatura 
aprovada para plantação numa extensão muito significativa entre o Bairro do Pelame e a 
Quinta D’El Rey, para além de haver diversas zonas da cidade em condições de receber essas 
mesmas plantações. No que respeita ao fornecimento da planta, sendo um projeto e uma 
candidatura do Instituto Politécnico e embora ele tenha acompanhado a equipa de trabalho, 
referiu que a Câmara Municipal não só não tem esses elementos todos como também não 
sabe se será indicado ser esta a fornecê-los mas pode sinalizar essa questão.------------------------
Relativamente ao edifício em Baleizão, referiu que a Junta de Freguesia já o referenciou, a 
Proteção Civil tem acompanhado a situação e, embora pressuponha que o nível de degradação 
não é assim tão grande que implique um risco dessa natureza, o princípio da precaução obriga 
a que se tomem as medidas necessárias. Do ponto de vista sobre qual será o fim a dar-lhe não 
consegue responder, é uma questão que terá ainda de ser discutida entre a Câmara Municipal 
e a Junta de Freguesia. Sabe que há alguns projetos que poderão ser recuperados mas é uma 
situação que está em estudo.---------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao incêndio que ocorreu no centro histórico referiu que, em termos de 
acessibilidades, as ruas até permitem que as viaturas dos bombeiros lá cheguem, o problema 
são os constrangimentos criados por outros veículos estacionados e, no caso em concreto, os 
bombeiros tiveram alguma dificuldade, contudo, sublinhou que eles foram absolutamente 
excecionais na rapidez e na qualidade da intervenção.------------------------------------------------------
Depois, relativamente à sobrelotação das habitações, referiu que não é um problema de hoje 
nem de ontem, é um problema que já os preocupa há bastante tempo e que é reforçado 
quando acontecem situações desta natureza ou outras mas que a Câmara Municipal tem 
acompanhado em conjunto com diversas entidades. Do ponto de vista do realojamento não foi 
necessária a intervenção da autarquia uma vez que as pessoas em causa, com o apoio da 
estrutura que tinham, conseguiram resolver o problema, disse.------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, relativamente à sugestão deixada pelo senhor vereador Vítor 
Picado acerca das Comemorações do 10 de Junho na cidade, referiu que a Câmara Municipal 
de Beja irá fazer chegar a manifestação de interesse ao Senhor Presidente da República para 
que, em 2024 ou 2025, Beja possa ser eventualmente o Município escolhido, aliás, foi por este 
motivo que em relação ao NADA Fest se adiou por algum tempo a cedência dos pavilhões uma 
vez que essa possibilidade poderia ser considerada este ano, daí que enquanto não houve a 
confirmação que a escolha tinha recaído sobre Peso da Régua, houve a necessidade de suster 
para aquele fim-de-semana todos os pedidos de empréstimo de todos os equipamentos 
municipais fosse a que instituição fosse.------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro cumprimentou todos os presentes bem como aqueles 
que os estão a seguir online e começou por referir que recebeu com muito agrado a notícia 
que o senhor Presidente da Câmara irá fazer parte do órgão consultivo da Comissão Técnica 
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Independente. Assim, apelou em nome de todos os cidadãos de Beja para que faça bom uso 
desse aconselhamento e aproveite para unir o seu PS e a CDU do concelho à causa de Beja, 
para que todos em conjunto, a levem mais à frente. O “Beja Consegue” já apoiou a plataforma 
cidadã, que tem um abaixo-assinado pelo que aconselhou o senhor Presidente a ouvir as 
partes envolvidas e os técnicos e que seja capaz de contribuir, eventualmente, para que a 
extensão do aeroporto de Beja como complementar a Lisboa possa surgir uma vez que o 
mesmo foi acrescentado na lista de hipóteses.-----------------------------------------------------------------
Relativamente ao lixo no centro histórico, referiu que continua a receber muitas queixas e é 
pena não haver aqui uma tela, é uma sugestão para o futuro, para poder passar as imagens 
que provavelmente também chegam ao executivo. Sendo uma zona que atualmente está a ser 
alvo de grandes intervenções onde os casais jovens até estão a querer investir, não pode estar 
sem qualidade de higiene. Bem sabe que o senhor Presidente toma boa nota dos assuntos mas 
da boa nota à resolução do problema vai um bocadinho.---------------------------------------------------
O outro assunto que trazia pela enésima vez era a questão dos apoios pontuais e neste caso 
tomou ele boa nota pelo facto de saber que o documento está preparado para ser fornecido, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, relativamente à Comissão Técnica Independente sobre a qual 
passa a fazer parte a partir do momento em que o aeroporto de Beja é estudado como 
complemento ao aeroporto de Lisboa, deu conhecimento que, para já, está convidado para 
assistir a uma reunião no dia 16 de fevereiro mas, a Câmara Municipal, até ao momento, ainda 
não foi convidada a pronunciar-se sobre nenhuma matéria relacionada com o aeroporto. Crê 
que a infraestrutura será com certeza mais potenciada do que aquilo que tem sido embora a 
mesma tenha muito aproveitamento que é uma coisa que muitas vezes nem sempre se diz 
com precisão.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao lixo no centro histórico, referiu que a Câmara Municipal continuará a 
trabalhar sempre para que a sua recolha seja efetiva e que haja menos lixo nesta zona da 
cidade mas, não quis deixar de reforçar o que tem vindo a dizer em diversas reuniões, 
nomeadamente, que não haverá reintrodução de moloks no centro histórico. A recolha porta-
a-porta no centro histórico faz-se de duas formas, uma com a Câmara Municipal a cumprir o 
seu dever e outra com a colaboração dos moradores em que grande maioria o faz ativa e 
positivamente, aliás, ainda há um mês atrás o senhor vereador Rui Marreiros se juntou a 
algumas equipas do município em mais uma ação de divulgação sobre a correta prática de 
depósito dos resíduos nos dias certos, com as matérias certas e nas horas mais adequadas, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado, relativamente à intervenção e apelo do senhor vereador Nuno 
Palma Ferro, referiu que a CDU tem todo o gosto e está sempre do lado das soluções, não vem 
e vai com as marés, exemplo disso são as propostas concretas que têm vindo a apresentar na 
Assembleia da República sobre diversas matérias como a construção da 2ª Fase do Hospital de 
Beja, IP8, IP2, eletrificação da linha férrea bem como o aproveitamento integral do aeroporto, 
para todos termos o Alentejo que se quer, portanto, naturalmente que estão disponíveis para 
pensar o futuro conjuntamente com todas as forças da região.-------------------------------------------
Relativamente ao lixo no centro histórico, referiu que se constata de facto que há zonas que 
são um problema enorme, aliás, a senhora vereadora Maria de Fátima Estanque já chegou a 
dar conhecimento de um local em que é impossível as pessoas que ali vivem terem a 
quantidade de material que se vê junto ao molok o que leva a pensar que vem alguém de 
outro lado depositar ali. Obviamente que é falta de civismo porque as juntas de freguesias 
prestam este serviço de recolha, nomeadamente, daquilo que se chama vulgarmente de 
“monos domésticos” e concordam claramente com o senhor Presidente da Câmara que se 
deve evitar ao máximo voltar a recolocar ecopontos e moloks mas, para isso, tem que haver 
uma estratégia firme de comunicação tendo em conta a população muito volátil que entra e 
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sai muitas vezes do centro histórico e que pode desconhecer as normas de deposição criando 
graves constrangimentos a quem visita aquela zona específica da cidade, disse.--------------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro referiu saber que o PCP e a CDU têm propostas mas, 
neste caso, tem de haver uma união e deixar os partidos de parte, dai considerar, 
inclusivamente que a dificuldade que existe em entender isto, depois se traduz na razão do 
insucesso em diversas áreas que a Região Alentejo tem tido, portanto, apela, que na voz do 
senhor Presidente sejam todos capazes de contribuir em uníssono para uma solução para o 
Concelho de Beja, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros, relativamente à questão do lixo no centro histórico, tema 
constantemente debatido nas reuniões de câmara exatamente porque os preocupa a todos, 
solicitou aos senhores vereadores que lhe façam chegar as fotografias para se poder analisar 
essas situações, muitas delas até detetadas pelos serviços, aliás, ele próprio ultimamente 
quando se desloca para os Paços do Concelho costuma fazer um trajeto e as situações que vai 
detetando, nomeadamente derivadas de pessoas que depositam o lixo fora das horas em que 
era suposto, reporta-as aos serviços para que se faça essa recolha.-------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte:------------------------------ 
 

2. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Em seguida o senhor Presidente da Câmara, responsável pelos pelouros da Divisão 
Administrativa e Financeira; Gabinete de Apoio ao Investimento; Divisão de Turismo e 
Património; Divisão de Cultura; Serviço de Empreitadas; Gabinete Jurídico e Gabinete de 
Comunicação, apresentou os seguintes assuntos:------------------------------------------------------------- 
 

2.1. – Proposta de aprovação do Mapa de Demonstração do 
Desempenho Orçamental 2022, nos termos da Lei de Orçamento de 
Estado para 2023;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
De acordo com o artigo 81º da Lei 24-D/2022, de 30 de dezembro, no que se refere à 
integração do saldo de execução orçamental de 2022: “Após aprovação do mapa 
«Demonstração do desempenho orçamental», pode ser incorporado, por recurso a uma 
revisão orçamental, antes da aprovação dos documentos de prestação de contas, o saldo da 
gerência da execução orçamental.”, foi proposta a aprovação do Mapa de Demonstração do 
Desempenho Orçamental, que constitui documento anexo número um e faz parte integrante 
da presente ata.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 35)- 
 

2.2. – Proposta de aprovação da 1ª Revisão ao Orçamento da Receita e 
da Despesa e às Grandes Opções do Plano – 2023;---------------------------------------- 

 
De acordo com o previsto no artigo 81º da Lei do Orçamento do Estado para 2023, doravante 
designada por LOE 2023, Lei nº 24-D/2022, de 30 de dezembro, após a aprovação do mapa 
«Demonstração de Desempenho Orçamental», a integração saldo de gerência pode ser 
efetuada por recurso a uma revisão orçamental, antes da aprovação dos documentos de 
prestação de contas.--------------------------------------------------------------------------------------------------
O pedido de integração do saldo acima referido, a apresentar ao órgão deliberativo, deve ser 
adequadamente instruído, em conformidade com o modelo próprio a divulgar pela DGAL.------- 
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Neste âmbito, e de acordo com a Nota Informativa “Integração do Saldo de execução 
orçamental”, emitida pela DGAL em março de 2020, o pedido de integração do saldo da 
gerência, nos termos acima expostos, deve ser instruído, no mínimo, com a seguinte 
informação, para além do mapa de Fluxos de Caixa aprovado: Informação dos compromissos 
transitados; Informação da execução das GOP, devendo estar individualizada a execução do 
PPI; Informação da execução orçamental (receita e despesa); e Informação de saldo integrado ao 
abrigo do nº 6 do artigo 40º da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro, na sua atual redação.--------
Os documentos acima referidos e constantes nas instruções da DGAL, bem como os mapas 
referentes à 1ª Revisão ao Orçamento e às GOP’s e uma nota explicativa das situações nela 
contemplada, constituem anexo número dois e fazem parte integrante da presente ata.---------
A Revisão em apreço cumpre, além de toda a legislação anteriormente referida, o estabelecido 
no ponto 8.3.1 do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, que, de acordo com a alínea b) 
do nº 1 do artigo 17º do Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro (diploma que aprova o 

Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas), continua em vigor.------------
À consideração superior, com vista a ser presente a reunião do órgão executivo, para 
aprovação, e ao órgão deliberativo para efeitos de ratificação, de acordo com o artigo 3º-A da 
Lei nº 1-A/2020, de 19 de março, acima mencionada, e uma vez que a sua aprovação é 
competência da Assembleia Municipal nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro.---------------------------------------------------------------------------------------
A integração do saldo de gerência de 2022 cifrou-se no montante de 6.703.963,01 €.-------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro teceu uma consideração relativamente a esta matéria 
sublinhando que esta transição, no valor de 6.703.963,01 € e o saldo ser positivo são factos de 
louvar, contudo, o “Beja Consegue” preferia que este lucro fosse investido num projeto 
estruturante, ou seja, na sua opinião, dividi-lo por todas estas rubricas é uma atividade de 
manutenção, é uma estratégia e é um caminho mas não seria o deles, disse.------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado salientou igualmente que esta não seria a estratégia da CDU 

mas quem está em funções executivas toma as opções que bem entender. Naturalmente 
também que têm o direito de não concordar com as mesmas porque apresentaram um 
conjunto de propostas na altura do orçamento municipal e com este resultado consideram até 
que havia espaço para aceitar pelo menos uma, nomeadamente, o reforço das verbas a 
transitar para as Juntas e Uniões de Freguesia, por isso, não concordando com a divisão 
efetuada, irão vota contra, disse.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara explicou que a opção tomada pelo executivo em funções sobre 
esta matéria foi imputar uma parte deste valor às despesas correntes e outra às despesas de 
capital. Nas despesas de capital, caso a Câmara e a Assembleia Municipal assim o decidam, 
serão reforçadas, com a inscrição de 3.100.000,00 €, apenas quatro rubricas, nomeadamente, 
a Estratégia Local de Habitação, a Renovação da Rede Viária Municipal, a Zona de Acolhimento 
Empresarial Norte 2ª Fase e a Modernização da mesma no âmbito do Plano de Recuperação e 
Resiliência (PPR), o restante são despesas correntes que tinham um valor inscrito 
manifestamente insuficiente mas onde já se contava com este saldo de gerência para reforçar 
e poder fazer face a compromissos que terão de ser assumidos, como por exemplo 
1.000.000,00 €, para pagamento da Taxa de Resíduos Sólidos Urbanos que se a Revisão não for 
aprovada, no limite, não se pagará à RESIALENTEJO, disse.--------------------------------------------------- 
 
A Câmara deliberou, por maioria com os votos contra dos vereadores da Coligação 
Democrática Unitária, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 36)---------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.3. – Proposta de aprovação das Normas de Funcionamento do 
Orçamento Participativo 2023;------------------------------------------------------------------------- 

 
A Câmara Municipal de Beja através da implementação do Orçamento Participativo, visa 
reforçar a participação e adesão dos cidadãos, por forma a fomentar uma sociedade civil forte 
e ativa na definição de prioridades governativas, no âmbito da melhoria da qualidade de vida 
no concelho e da valorização da democracia local.------------------------------------------------------------
O Orçamento Participativo (OP) é em grande medida, um instrumento/meio de participação 
dos cidadãos na gestão da Câmara Municipal de Beja, que tem como objetivo principal, 
contribuir para uma participação informada, ativa e responsável por parte dos munícipes nos 
processos de governança municipal.------------------------------------------------------------------------------
Com este documento, o Município de Beja enumera o enquadramento dos seus princípios e 
objetivos gerais, a forma de participação dos cidadãos e o ciclo de execução de todo o 
processo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artigo 1º - Enquadramento:----------------------------------------------------------------------------------------
1. O presente documento enuncia as Normas do Orçamento Participativo de Beja para o ano 
de 2023, definindo os valores do Orçamento Participativo, o valor máximo de cada proposta a 
apresentar pelos cidadãos, os âmbitos temáticos e a calendarização do processo.------------------
2. O presente documento tem como normativo superior o Regulamento do Orçamento 
Participativo aprovado pela Assembleia Municipal de Beja.------------------------------------------------
Artigo 2º - Valores do Orçamento Participativo:--------------------------------------------------------------
Ao Orçamento Participativo de Beja para o ano de 2023, é atribuída a verba global de 
120.000,00 € (cento e vinte mil euros), inscrita no Orçamento Municipal, para financiar projetos 
de valor igual ou inferior a 40.000,00 € (quarenta mil euros).------------------------------------------------
Artigo 3º - Áreas De Competência:-------------------------------------------------------------------------------
As áreas de competência para a presente edição do OP 2023 são as constantes do artigo 10º 
do Regulamento do orçamento participativo.------------------------------------------------------------------
Artigo 4º - Inscrição dos Participantes:--------------------------------------------------------------------------
1 – O Orçamento Participativo tem uma participação de base individual, na qual cada cidadão 
tem direito a apresentar propostas e a votar na página da internet do Orçamento Participativo 
e nas Assembleias Participativas, bem como nos projetos submetidos a votação final.-------------
2 – Podem participar no Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Beja todos os 
cidadãos com idade igual ou superior a 16 anos recenseados em Beja ou que, 
comprovadamente, residam, trabalhem ou estudem no concelho e que se inscrevam no portal 
do Orçamento Participativo.----------------------------------------------------------------------------------------
3 – São utilizados instrumentos de participação com base nas novas tecnologias e também 
mecanismos de participação presenciais sob a forma de Assembleias Participativas, de modo a 
assegurar a comunicação com diferentes grupos socioeconómicos e faixas etárias.-----------------
4 – Ficam inibidos de apresentar propostas os cidadãos eleitos em órgãos executivos 
autárquicos da área do concelho de Beja.-----------------------------------------------------------------------
Artigo 5º - Critérios de Admissibilidade das Propostas:-----------------------------------------------------
1. As propostas apresentadas:--------------------------------------------------------------------------------------
a. Não podem exceder o valor de 40.000,00 € (IVA incluído);------------------------------------------------
b. Só poderão conter um único projeto;-------------------------------------------------------------------------
c. Cada cidadão só poderá apresentar uma proposta.--------------------------------------------------------
d. As propostas são apresentadas através da internet, no site do Orçamento Participativo ou, 
presencialmente, nas Assembleias Participativas (AP), a realizar nos locais, dias e horas a 
divulgar oportunamente.--------------------------------------------------------------------------------------------
e. As propostas apresentadas por outras vias, nomeadamente correio eletrónico ou suporte de 
papel fora das Assembleias Participativas, não são consideradas.----------------------------------------
f. Os participantes podem adicionar anexos (fotos, mapas, programas de ação, plantas de 

localização entre outros) à proposta, cujo conteúdo sirva de apoio à sua análise.-----------------------
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g. As propostas devem referir o local de implementação e o valor estimado.--------------------------
2. O não cumprimento destes requisitos, implica a não admissão da proposta apresentada.-----
Artigo 6º - Calendarização:------------------------------------------------------------------------------------------
1. Divulgação do processo em todas as freguesias do concelho: de 15/02 a 15/03/2023;----------
2. Período para submissão online e assembleias participativas para apresentação das propostas 
por parte dos munícipes: de 16/03 a 30/04/2023;------------------------------------------------------------
3. Apreciação Técnica das propostas submetidas por equipa multidisciplinar municipal: De 
01/05 a 31/05/2023;--------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Apresentação e divulgação das propostas e respetiva votação: de 01/06 a 30/06/2023;-------
5. Divulgação dos resultados de votação dos projetos viáveis: julho de 2023;-------------------------
Artigo 7º - Ciclos do orçamento participativo:-----------------------------------------------------------------
1. O processo do Orçamento Participativo de Beja está organizado com base em dois ciclos de 
participação:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Ciclo de definição orçamental (ano de 2023);-----------------------------------------------------------------
b) Ciclo de execução orçamental (ano de 2024).----------------------------------------------------------------
2. O ciclo de definição orçamental corresponde ao procedimento de apresentação de 
propostas, de análise técnica e de votação pelos munícipes.-----------------------------------------------
3. O ciclo de execução orçamental consiste na concretização das propostas aprovadas e na sua 
entrega à população.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Artigo 8º - Coordenação do Processo:---------------------------------------------------------------------------
O Orçamento Participativo tem uma coordenação política e uma coordenação técnica:-----------
a) A coordenação política é assegurada pelo Presidente da Câmara Municipal, ou por um 
membro do executivo por si nomeado.--------------------------------------------------------------------------
b) A coordenação técnica é assegurada por um Grupo de Trabalho constituído pelos respetivos 
Chefes de Divisão da Câmara Municipal e a coordenação do adjunto do presidente, todos 
designados para o efeito pelo Presidente da Câmara Municipal.------------------------------------------
Artigo 9º - Revisão das Normas do Orçamento Participativo:---------------------------------------------
As Normas do Orçamento Participativo são revistas anualmente e acolherão os contributos dos 
cidadãos para análise e verificação da sua exequibilidade.--------------------------------------------------
Artigo 10º - Conclusões Legais:------------------------------------------------------------------------------------
1. Os cidadãos inscritos no Orçamento Participativo autorizam o tratamento, pelo Município 
de BEJA, dos dados fornecidos no formulário de inscrição no Portal do Orçamento 
Participativo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. A informação e os dados facultados pelos cidadãos no registo do Orçamento Participativo 
são considerados verdadeiros.--------------------------------------------------------------------------------------
3. Se for detetada a apropriação de identidade alheia, crime punível pelo Código Penal, será 
objeto de participação às autoridades policiais ou judiciais competentes.------------------------------
Artigo 11º - Casos Omissos:-----------------------------------------------------------------------------------------
As dúvidas ou omissões surgidas na interpretação das Normas do Orçamento Participativo são 
resolvidas por deliberação da Câmara Municipal, nos termos do artigo 25º do Regulamento do 
Orçamento Participativo.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Eugénio fez a seguinte intervenção:------------------------------------------------
Considerando que o Orçamento Participativo é uma boa iniciativa para que as pessoas 
apresentem as suas opiniões, as suas ideias e possam ver algumas delas concretizadas;-----------
Considerando que no ano transato foram três os projetos vencedores mas que ficaram outras 
ideias em stand by que os vereadores da CDU como já sugeriram algumas vezes esperam que 

possam ser aproveitadas pelo executivo em permanência;--------------------------------------------------
Considerando que já o ano passado tinham afirmado que os 150.000,00 € era um montante 
baixo tendo em conta aquilo que tinha sido preconizado e que apontava para verbas a rondar 
os 350.000,00 € em 2018 quando se começou a pensar nas questões do orçamento 
participativo;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Considerando que este ano há uma redução de 30.000,00 € numa matéria que foi 
implementada o ano passado e que com todo o respeito julgam ser mais um concurso de 
ideias do que um orçamento participativo;---------------------------------------------------------------------
Defendendo que um verdadeiro Orçamento Participativo levaria a que a população, de uma 
forma geral, pudesse participar e ser ouvida acerca daquilo que pretende em termos de 
investimentos para o Município no âmbito do Orçamento Municipal, irão abster-se;--------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara referiu concordar plenamente com o senhor vereador Rui 
Eugénio quando diz que algumas das ideias que não forem aprovadas o executivo que esteja 
em funções possa efetivamente aproveitá-las mas, a implementação desses projetos, nunca 
será tendencialmente tão rápida em comparação com aqueles que ganham uma vez que estes 
têm dotação orçamental direta para o efeito.------------------------------------------------------------------
Relativamente aos Orçamentos Participativos, acredita e admite que nalguns municípios onde 
já tenham feito um percurso evolutivo que Beja ainda não fez, os mesmos possam estar noutro 
patamar de discussão e de participação mas, a esmagadora maioria deles que são levados à 
prática em Portugal, têm as características do elaborado pela Câmara Municipal de Beja, 
embora possam ter tipos de apoio diferentes, isto é, alguns municípios já fazem orçamentos 
participativos vocacionados para uma área específica em cada um dos anos, outros já têm o 
orçamento participativo jovem, etc., Beja está ainda numa fase muito embrionária, será o 
segundo ano de orçamento participativo, o primeiro ano não correu tão bem quanto se 
esperava, admite, porque a participação foi muito reduzida e o objetivo é ter muito mais 
pessoas a votarem e a participarem pelo que, eventualmente, a autarquia terá que se esforçar 
mais na sua divulgação.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Sobre os valores afetos ao orçamento participativo, referiu que pode anunciar já que para o 
ano a verba vai subir para 190.000,00 € porque o montante afeto ao orçamento participativo é 
o valor inscrito no Orçamento Geral do Estado do ano anterior, transferido para a Câmara 
Municipal de Beja, que recai sobre 7,5% da despesa do IVA das telecomunicações, faturas da 
água, energia elétrica, restauração, o que não consegue dizer é se serão afetos três projetos 
ou mais, aliás, pessoalmente acha que projetos de mais de 50.000,00 € não faz muito sentido e 
prefere ter vários de pequena ou média dimensão do que um mega projeto, disse.----------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro disse que o senhor Presidente referiu um aspeto 
importante que tem a ver com a comunicação, ou seja, o número de participantes o ano 
passado foi excessivamente baixo, quase que uma pessoa com um grupo de amigos fazia 
aprovar um projeto o que não é bom, assim, tem que haver uma comunicação no sentido de 
apelar a todas as pessoas para participarem naquilo que realmente entendem como 
importante pelo que apela a esse reforço, por parte do Município, na comunicação do 
orçamento participativo, disse.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Eugénio salientou ainda que os vereadores da CDU entendem que as 
duas filosofias podem coexistir, isto é, este concurso de ideias é muito válido mas os munícipes 
deverão ser envolvidos num verdadeiro orçamento participativo para que digam aquilo que 
pretendem que o executivo implemente em termos de estratégia global.----------------------------- 
 
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 37)--------------------------------------------------- 
 

2.4. – Proposta de atribuição do suplemento de penosidade e 
insalubridade – 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 
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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 09 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.-----------------------------
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.--------------------------------------------------
Assim e no que respeita ao ano 2023, foi aprovado, em reunião de Câmara realizada a 
16/11/2022, na sequência da proposta/informação datada de 08/11/2022, a atribuição do 
suplemento de penosidade e insalubridade aos trabalhadores integrados na carreira geral de 
Assistente Operacional que exercem funções em áreas identificadas como potenciadoras de 
penosidade e insalubridade, atento o estabelecido no artigo 2º do citado Decreto-Lei, em 
condições em que das mesmas resulta comprovada sobrecarga funcional que potencia o 
aumento da probabilidade de ocorrência de lesão ou um risco potencial agravado de 
degradação do estado de saúde, constando do Anexo 4 do Mapa de Pessoal a identificação e 
justificação do número de postos de trabalho considerando o previsto no referido artigo 3º, 
nomeadamente no que respeita ao conteúdo dos pontos 1, 2 e 5 do mesmo artigo.----------------
No âmbito do presente assunto verificou-se, entretanto, a necessidade de se analisarem 
outras situações decorrentes do exercício de funções, por parte de trabalhadores integrados 
na carreira de Assistente Operacional, em áreas identificadas no artigo 2º do Decreto-Lei nº 
93/2021, de 09 de novembro, de que resulta comprovada sobrecarga funcional que potencia o 
aumento da probabilidade de ocorrência de lesão ou um risco potencial agravado de 
degradação do estado de saúde, enquadrando-se, aqui, os Assistentes 
Operacionais/Canalizadores, que desempenham funções na área do “saneamento”, afetos à 
Divisão de Serviços Operacionais; os Assistentes Operacionais/Pedreiros que desempenham 
funções na área do “saneamento”, afetos à Divisão de Serviços Operacionais; e os Assistentes 
Operacionais afetos ao Serviço Municipal de Proteção Civil, que desempenham funções na 
área de “recolha de cadáveres animais”.------------------------------------------------------------------------
Em consonância com o disposto no nº 4 do mencionado artigo 3º, os pareceres 
fundamentados do Gabinete de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, o resultado da 
audição dos representantes dos trabalhadores e o parecer jurídico relativo aos Assistentes 
Operacionais/Canalizadores constam dos documentos que se anexam. Relativamente à 
informação dos representantes dos trabalhadores, os mesmos referem que concordam com o 
pagamento do referido suplemento aos Assistentes Operacionais das áreas funcionais acima 
indicadas referindo, também, que deve ser considerado o nível alto de penosidade e 
insalubridade e que o respetivo suplemento deve ser pago com retroativos a janeiro de 2021.--
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Contudo, quanto ao nível de penosidade e insalubridade, devem considerar-se os níveis 
registados nas informações constantes dos pareceres do Gabinete de Higiene, Segurança e 
Saúde no Trabalho, relativamente às áreas profissionais e funcionais acima indicadas, 
propondo-se que o referido suplemento seja atribuído com efeitos a 01 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em face do exposto e como complemento da informação datada de 08/11/2022 e aprovada 
em reunião de Câmara realizada a 16/11/2022, considerando o estabelecido nos artigos 1º, 2º 
e 3º, nº 2, do Decreto-Lei nº 93/2021, de 09 de novembro, 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/Canalizador e da carreira geral de Assistente Operacional/Pedreiro, da Divisão de 
Serviços Operacionais, e aos trabalhadores da carreira geral de Assistente Operacional do 
Serviço Municipal de Proteção Civil, que ocupam os postos de trabalho identificados no novo 
Anexo 4 do Mapa de Pessoal/Ano 2023, cuja proposta de alteração também se apresentará, e 
que enquadra, para além dos outros postos de trabalho já identificados, estes novos postos de 
trabalho nas áreas funcionais acima indicadas, atento os pareceres do Gabinete de Higiene, 
Segurança e Saúde no Trabalho e o citado parecer do Gabinete jurídico, que se subscrevem:----
Com nível médio de penosidade e insalubridade: a atividade desenvolvida pelos Assistentes 
Operacionais da área profissional de Canalizador, que desempenham funções na área do 
“saneamento” e que ocupam os respetivos postos de trabalho (3), no âmbito da Divisão de 
Serviços Operacionais e a atividade desenvolvida pelos Assistentes Operacionais da área 
profissional de Pedreiro, que desempenham funções na área do “saneamento” e que ocupam 
e venham a ocupar os respetivos postos de trabalho (10), no âmbito da Divisão de Serviços 
Operacionais;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Com nível baixo de penosidade e insalubridade: a atividade desenvolvida pelos Assistentes 
Operacionais que desempenham funções na área de “recolha de cadáveres animais e que 
ocupam os respetivos postos de trabalho (6), no âmbito do Serviço Municipal de Proteção Civil. 
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 01.02.01.02.13.02.--------------------------------------------------------------------
O valor diário a abonar para os níveis baixo e médio de penosidade e insalubridade 
corresponde a 3,36 € e 4,09 €, respetivamente.---------------------------------------------------------------
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 senhora vereadora Maria de Fátima Estanque, depois de avaliada a documentação, referiu 
que os vereadores da CDU ficam contentes com a integração destas novas categorias 
profissionais no suplemento de penosidade e insalubridade, contudo, como não concordam 
com o nível onde foram colocadas e uma vez que os pareceres do STAL apontam para que 
estes trabalhadores nas funções que desempenham deveriam estar inseridos no nível alto de 
penosidade e insalubridade, irão votar contra esta proposta.---------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro referiu que concorda com esta posição dos vereadores 
da CDU, nomeadamente, no que se refere aos trabalhadores que esporadicamente trabalham 
em esgotos e são sujeitos a alto risco pelo que também irá votar contra para passar os mesmos 
para o nível mais alto.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O senhor Presidente da Câmara sublinhou que o Gabinete de Higiene e Segurança no Trabalho 
considera que a categoria em questão, deve ser inserida no nível médio, portanto, uma coisa é 
a posição deste Gabinete outra coisa é a posição do STAL que exige o nível mais alto para todos 
os trabalhadores independentemente da função que desempenham.---------------------------------- 
 
A Câmara deliberou, por maioria com os votos contra dos vereadores da Coligação 
Democrática Unitária e da Coligação Consigo Beja Consegue, reprovar a presente 
proposta.(Deliberação nº 38)----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.5. – Proposta de alteração do Anexo 4 do Mapa de Pessoal da Câmara 
Municipal de Beja;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Esta proposta foi retirada por depender diretamente do ponto anterior que foi reprovado.------ 
 

2.6. – Proposta de aprovação de período de consulta pública;--------------------- 

 
Registo nº 1186, de 27 de janeiro de 203, do Gabinete Jurídico, no qual dá conhecimento que 
posteriormente à informação com o número de registo MyDoc 12916, de 16/12/2022, foram 
propostas, pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, alterações à redação do Projeto de 
Alteração ao Regulamento de Benefícios Fiscais do Município de Beja a serem submetidas a 
deliberação da Câmara Municipal, e que, pelo seu conteúdo, a serem aprovadas pelo Órgão 
Executivo, implicam a submissão do Projeto a nova consulta pública pelo prazo de 30 dias 
úteis, nos termos previstos no artigo 101º do Código do Procedimento Administrativo.-----------
Conforme mencionado na informação com o nº de registo 12916, o período de discussão 
pública do Projeto de Alteração ao Regulamento de Benefícios Fiscais do Município de Beja 
iniciou-se com a publicação do respetivo edital, com o nº 1514/2022, no Diário da República, 
2ª Série, de 19 de outubro de 2022, tendo terminado em 2 de dezembro de 2022, e durante o 
qual foram recebidos os contributos mencionados na referida informação.---------------------------
As alterações ao Projeto de Alteração ao Regulamento propostas pelo senhor Presidente, 
refletem-se na redação dos seguintes artigos:-----------------------------------------------------------------
Artigo 3º:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alteração à redação da alínea f);-----------------------------------------------------------------------------------
A proposta alínea i) já se encontra prevista no artigo 11º nº 9, embora se refira expressamente 
apenas ao IMT (artigo 10º nº 1), pelo que se sugere que, ao invés de se criar esta alínea, no artigo 11º 

nº 9 se altere a redação prevendo, também, o nº 2 do artigo 10º, abrangendo, assim, o IMI, também); --
A proposta alínea h), sugere-se que se converta em nº 2 do artigo, uma vez que as alíneas do 
nº 1 respeitam às isenções a conceder e o conteúdo da alínea refere-se a uma condição para 
beneficiar das isenções referentes às alíneas f) e g).----------------------------------------------------------
Artigo 10º nº 1:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sendo que, em relação à proposta de redação constante da informação com o nº de registo 
12916, deixam de ficar previstas a inclusão de um novo artigo 9º, sob a epígrafe “Produção de 
efeitos” e a renumeração do artigo 9º para 10º.---------------------------------------------------------------
Considerando as alterações propostas pelo senhor Presidente, e as observações supra, foi 
proposta a seguinte redação para os artigos do Projeto de Alteração ao Regulamento, cuja 
alteração é proposta:-------------------------------------------------------------------------------------------------
“Artigo 2º: Alteração ao artigo 3º do Regulamento:---------------------------------------------------------
O artigo 3º do Regulamento passa a ter a seguinte redação:-----------------------------------------------
Artigo 3º - Natureza das Isenções:--------------------------------------------------------------------------------
1 – (…); a)(…); b) (…); c) (…); d) (…); e) (…);-----------------------------------------------------------------------
f) Isenção de IMT para jovens (até aos 40 anos de idade) na aquisição de habitação própria e 
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permanente nas freguesias rurais do concelho, até ao valor máximo de 250.000,00 € (duzentos 

e cinquenta mil euros);--------------------------------------------------------------------------------------------------
g) Isenção de IMI pelo período de mais 3 anos para além do previsto no artigo 46º números 1 e 
5 do EBF para jovens na aquisição de habitação própria e permanente nas freguesias rurais do 
concelho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 – Para efeitos das isenções previstas nas alíneas f) e g) do nº 1 do presente artigo, a 
habitação própria e permanente tem de ser mantida pelo adquirente, pelo período mínimo de 
6 anos, sob pena de restituição dos benefícios dos quais usufruiu.---------------------------------------
Artigo 3º: Alteração ao artigo 10º do Regulamento:---------------------------------------------------------
O artigo 10º do Regulamento, inserido no Capítulo II, passa a ter a seguinte redação:--------------
Artigo 10º - Incentivo à fixação de jovens nas freguesias rurais do Concelho:--------------------------
1 – Os jovens beneficiam de isenção de IMT na aquisição de habitação própria e permanente 
nas freguesias rurais do concelho de Beja, até ao valor máximo de 250.000,00 € (duzentos e 

cinquenta mil euros).---------------------------------------------------------------------------------------------------
2 – Os jovens que adquiram habitação própria permanente nas freguesias rurais beneficiam de 
isenção de IMI pelo período de mais 3 anos, para além do previsto no artigo 46º números 1 e 5 
do EBF.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 – Para efeitos do presente artigo consideram-se jovens pessoas com idade entre os 18 e os 
40 anos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 – Podem beneficiar deste incentivo os jovens e os casais jovens, desde que nenhum dos 
membros do casal tenha idade superior a 40 anos e o máximo de soma de idades de ambos 
não ultrapasse os 80 anos.-------------------------------------------------------------------------------------------
5 – Não é exigível que o agregado do tipo “jovem casal”, seja casado ou se encontre a viver em 
união de facto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
(…) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artigo 5º: Alteração ao atual artigo 11º:------------------------------------------------------------------------
O artigo 11º passa a ter a seguinte redação:-------------------------------------------------------------------
Artigo 11º - Formalização do Pedido de Isenção:------------------------------------------------------------- 
1 - (…) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 – O pedido de isenção relativo ao benefício previsto no artigo 9º do presente Regulamento 
depende da iniciativa dos interessados, mediante preenchimento de requerimento conforme 
modelo definido, entregue no Balcão Único, até ao dia 31 de julho de cada ano, bem como dos 
documentos elencados no artigo 12º do presente Regulamento.-----------------------------------------
3 – (…); 4 – (…); 5 – (…)------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6 – As isenções previstas no artigo 10º números 1 e 2 dependem da iniciativa dos interessados, 
mediante preenchimento de requerimento conforme modelo definido, entregue no Balcão 
Único, acompanhado dos documentos elencados no artigo 12º do presente Regulamento, 
devendo o pedido de isenção de IMT ser apresentado antes do ato ou contrato que origina a 
transmissão.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7 – Para efeitos da isenção prevista no artigo 10º nº 2, o interessado deverá apresentar o 
respetivo pedido no decurso do último ano de isenção do imposto concedida pela Autoridade 
Tributária ao abrigo do disposto no artigo 45º números 1 e 5 do EBF e até 31 de outubro desse 
ano.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 – A idade do interessado a considerar para efeitos da isenção prevista no artigo 10º nº2 do 
presente regulamento é a que apresentava à data da aquisição do imóvel.----------------------------
9 – As isenções previstas no artigo 10º números 1 e 2 só podem ser concedidas por uma vez ao 
mesmo interessado ou agregado familiar.----------------------------------------------------------------------- 
(…)”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A informação com o número de registo MyDoc 1291 e o texto integral do Projeto de Alteração 
ao Regulamento de Benefícios Fiscais do Município de Beja, com as alterações propostas e 
atualizações, no preâmbulo, decorrentes das fases do procedimento que já decorreram, 
constituem documento anexo número três que faz parte integrante da presente ata.-------------
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O Projeto de Alteração ao Regulamento de Benefícios Fiscais do Município de Beja, com as 
alterações, deverá ser submetido a deliberação da Câmara Municipal e, posteriormente, 
submetido a nova consulta pública pelo prazo de 30 dias úteis, nos termos previstos no artigo 
101º do Código do Procedimento Administrativo.------------------------------------------------------------
Após o decurso do prazo da nova Consulta Pública, a redação final da alteração ao 
regulamento deverá ser submetida a deliberação da Câmara Municipal e da Assembleia 
Municipal, ao abrigo das respetivas competências conferidas pela alínea k) do nº 1 do artigo 
33º, conjugada com a alínea g) do nº 1 do artigo 25º, ambos do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro, na sua atual redação.---------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 39)----------- 
 

2.7. – Proposta de recurso ao crédito de longo prazo;----------------------------------- 

 
1 – O regime de crédito dos municípios encontra-se disciplinado no Regime Financeiro das 
Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais, Lei nº 73/2013, de 03 de setembro, nos 
seguintes artigos:------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Artigo 49º - Regime de crédito dos municípios:---------------------------------------------------------------
1 – Os municípios podem contrair empréstimos, incluindo aberturas de crédito junto de 
quaisquer instituições autorizadas por lei a conceder crédito, bem como celebrar contratos de 
locação financeira, nos termos da lei.-----------------------------------------------------------------------------
2 – Os empréstimos são obrigatoriamente denominados em euros e podem ser a curto prazo, 
com maturidade até um ano ou a médio e longo prazos, com maturidade superior a um ano.---
3 – Os empréstimos de médio e longo prazos podem concretizar-se através da emissão de 
obrigações, caso em que os municípios podem agrupar-se para, de acordo com as 
necessidades de cada um deles, obterem condições de financiamento mais vantajosas.-----------
4 – A emissão de obrigações em que os municípios podem agrupar-se é regulada em diploma 
próprio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 – O pedido de autorização à assembleia municipal para a contração de empréstimos é 
obrigatoriamente acompanhado de demonstração de consulta, e informação sobre as 
condições praticadas quando esta tiver sido prestada, em, pelo menos, três instituições 
autorizadas por lei a conceder crédito, bem como de mapa demonstrativo da capacidade de 
endividamento do município.---------------------------------------------------------------------------------------
6 – Os contratos de empréstimo de médio e longo prazos, incluindo os empréstimos 
contraídos no âmbito dos mecanismos de recuperação financeira municipal previstos na 
secção seguinte, cujos efeitos da celebração se mantenham ao longo de dois ou mais 
mandatos, são objeto de aprovação por maioria absoluta dos membros da assembleia 
municipal em efetividade de funções.----------------------------------------------------------------------------
7 – É vedado aos municípios, salvo nos casos expressamente permitidos por lei:--------------------
a) O aceite e o saque de letras de câmbio, a concessão de avales cambiários, a subscrição de 
livranças e a concessão de garantias pessoais e reais;--------------------------------------------------------
b) A concessão de empréstimos a entidades públicas ou privadas;---------------------------------------
c) A celebração de contratos com entidades financeiras ou diretamente com os credores, com 
a finalidade de consolidar dívida de curto prazo, sempre que a duração do acordo ultrapasse o 
exercício orçamental, bem como a cedência de créditos não vencidos.---------------------------------
8 – A limitação prevista na alínea a) do número anterior inclui as operações efetuadas 
indiretamente através de instituições financeiras.------------------------------------------------------------
9 – Excluem-se do disposto na alínea c) do nº 7 a celebração, pelos municípios, de acordos com 
os respetivos credores que visam o pagamento de dívidas reconhecidas em decisão judicial 
transitada em julgado.------------------------------------------------------------------------------------------------
Artigo 52º - Limite da dívida total:---------------------------------------------------------------------------------
1 – A dívida total de operações orçamentais do município, incluindo a das entidades previstas 
no artigo 54º, não pode ultrapassar, em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da 
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receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores.-------------------------------------------
2 – A dívida total de operações orçamentais do município engloba os empréstimos, tal como 
definidos no nº 1 do artigo 49º, os contratos de locação financeira e quaisquer outras formas 
de endividamento, por iniciativa dos municípios, junto de instituições financeiras, bem como 
todos os restantes débitos a terceiros decorrentes de operações orçamentais.-----------------------
3 – Sempre que um município:-------------------------------------------------------------------------------------
a) Não cumpra o limite previsto no nº 1, deve reduzir, no exercício subsequente, pelo menos 
10/prct. do montante em excesso, até que aquele limite seja cumprido, sem prejuízo do 
previsto na secção iii;-------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Cumpra o limite previsto no nº 1, só pode aumentar, em cada exercício, o valor 
correspondente a 20/prct. da margem disponível no início de cada um dos exercícios.-------------
4 – Para efeito de responsabilidade financeira, o incumprimento da obrigação prevista no 
número anterior é equiparado à ultrapassagem do limite previsto no nº 1, nos termos e para 
os efeitos da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, aprovada pela Lei nº 98/97, 
de 26 de agosto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 – Sem prejuízo do disposto no número seguinte, para efeitos do apuramento da dívida total 
dos municípios referida no nº 1, não é considerado:---------------------------------------------------------
a) O valor dos empréstimos destinados exclusivamente ao financiamento da contrapartida 
nacional de projetos com comparticipação dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento 
(FEEI) ou de outros fundos de apoio aos investimentos inscritos no orçamento da União 
Europeia; e---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) O valor das subvenções reembolsáveis ou dos instrumentos financeiros referidos no nº 1 do 
artigo 7º do Decreto-Lei nº 159/2014, de 27 de outubro.---------------------------------------------------
6 – Para efeitos do disposto no número anterior, no caso de existirem diferentes fontes de 
financiamento reembolsáveis pelos municípios, a não relevância para efeitos do apuramento 
da dívida total dos municípios é na proporção dos montantes obtidos no âmbito do Decreto-
Lei nº 159/2014, de 27 de outubro.”------------------------------------------------------------------------------
2 – Verificando-se que há necessidade de recurso ao crédito para fazer face ao financiamento 
do seguinte projeto: Empreitada de reabilitação da Estrada Municipal 529 entre Mombeja e 
Stª Vitória, no montante de 600.000,00 €.---------------------------------------------------------------------
3 – A vida útil do investimento é de 20 anos;------------------------------------------------------------------- 
3.1 – Prazo do empréstimo – 15 anos;----------------------------------------------------------------------------
3.2 – Período de carência do empréstimo a contratar – 2 anos;-------------------------------------------
4 – O procedimento prévio para escolha da instituição de crédito terá de ser o da consulta a, 
pelo menos, três instituições de crédito, propondo-se a consulta a 6 entidades: Caixa de 
Crédito Agrícola – Alentejo Sul; Caixa Geral de Depósitos; BPI; Santander Totta; Millenium BCP 
e Banco Montepio;----------------------------------------------------------------------------------------------------
5 – Logo que exista relatório de análise de propostas deverá este ser aprovado pela Câmara e, 
posteriormente, presente à Assembleia Municipal, acompanhado do mapa demonstrativo da 
capacidade de endividamento do Município, onde o órgão deliberativo confere autorização à 
Câmara para a contratação do empréstimo;--------------------------------------------------------------------
6 – Critérios de adjudicação:----------------------------------------------------------------------------------------
6.1 “Spread” …………….………………………………………..……………………………………………………………… 60%  
6.2 Outros encargos ………………………………………..….……………………………………………………………. 40 %  
A classificação final de cada proposta será o somatório de cada uma das classificações 
parcelares afetada da percentagem de ponderação do critério.-------------------------------------------
Em caso de empate será adjudicada a proposta com o valor de “spread” mais baixo e se o 
empate subsistir será considerada a instituição que tiver o maior saldo em dívida a 31/12/2022 
de empréstimos contratados.---------------------------------------------------------------------------------------
7 – Taxa base de referência – As propostas terão de tomar como taxa base de referência a 
Euribor a três meses, sendo excluídas todas as propostas que não forem apresentadas dessa 
forma.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROCEDIMENTOS a tomar pelos consulentes:--------------------------------------------------------------------
8 – As propostas deverão ser entregues na sede do Município de Beja até às 16:00h do 10º dia 
útil após a submissão do pedido de financiamento, na Divisão Administrativa e Financeira.------
9 – O ato público de abertura de propostas terá lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho, 
pelas 11:00h do dia útil seguinte ao final do prazo para apresentação das propostas.--------------
10 – O prazo de validade das propostas deverá ser de, pelo menos, 90 dias, contados a partir 
do dia seguinte ao do ato público de abertura das propostas.---------------------------------------------
11 – A utilização do empréstimo só poderá ocorrer após o visto prévio favorável do Tribunal de 
Contas sobre as cláusulas do respetivo contrato, o qual só se tornará eficaz com a observância 
desta formalidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
12 – O presente processo de consulta será conduzido por um júri, constituído pelos seguintes 
funcionários municipais: O Chefe de Divisão do GAI, Engº João Margalha, o Chefe da DAF, Drº 
João Machado e o Coordenador do Serviço de Contabilidade, Drº António Guerreiro.--------------
Vogais suplentes: Drª Teresa Costa e Drª Sílvia Valadas.-----------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 40)---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.8. – Proposta de adjudicação e aprovação da respetiva minuta de 
contrato;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 1240, de 30 de janeiro de 2023, propondo, face ao relatório final de análise de 
propostas, a adjudicação da empreitada de “Reabilitação da E.M. 529 entre Mombeja e Santa 
Vitória” à empresa Construções J.J.R. & Filhos, S.A., pelo valor de 583.506,36 € (s/IVA incluído).-
Ao abrigo do nº 1, do artigo 98º, do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com a sua redação atual, a minuta do contrato 
deverá ser aprovada em simultâneo com a decisão de adjudicação.-------------------------------------
Para efeitos do disposto no artigo 290º-A do CCP, propõe-se que o gestor do contrato a 
identificar no seu texto possa ser o Engº Tomé Pires.--------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 41)----------- 
 
Presente a minuta de contrato avulso da empreitada de “Reabilitação da E.M. 529 entre 
Mombeja e Santa Vitória”, que constitui documento anexo número quatro e faz parte 
integrante da presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 42)----------- 
 

2.9. – Proposta de aprovação de trabalhos complementares e trabalhos a 
menos;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 746, de 19 de janeiro de 2023, propondo, uma vez que a empreitada de 
“Requalificação do Mercado Municipal de Beja” está na sua fase final de execução e de 
acordo com o previsto no nº 2 do artigo 370º do Código dos Contratos Públicos (CCP), 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com a redação dada pelo Decreto-Lei 
nº 111-B/2017, de 31 de agosto, a aprovação de um segundo adicional de trabalhos 
complementares, de acordo com o respetivo mapa elaborado pela empresa de fiscalização 
Procifisc XXI. Tratando-se de trabalhos a preços novos, anexam-se igualmente as 
correspondentes propostas do empreiteiro com os valores acordados.---------------------------------
Trata-se de trabalhos que resultam de circunstâncias não previstas mas que, com o andamento 
da obra e por indicação dos projetistas e da EMAS, E.M., se tornou importante considerar para 
garantir a funcionalidade do edifício e a melhoria do resultado final da obra. Foram assim 
incluídos neste adicional a execução de caixas de contador de água diferentes das projetadas 
para as lojas, já que a solução inicial não mereceu parecer favorável da EMAS, E.M.. Faz 
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também desta lista uma porta de acesso à zona das câmaras frigoríficas que o projeto não 
contemplava, bem como a substituição dos vidros exteriores das lojas que se previa manter 
mas que após uma verificação mais cuidadosa se reconheceu estarem bastante envelhecidos e 
com um aspeto pouco condizente com os novos já instalados.--------------------------------------------
Assim foi proposto a aprovação e adjudicação dos trabalhos complementares atrás referidos à 
Lena Engenharia e Construções, S.A.., no valor de 22.518,15 € (+IVA), trabalhos que não 
podem ser separados do objeto do contrato, técnica e economicamente, sem graves 
inconvenientes para a entidade adjudicante.-------------------------------------------------------------------
Foi igualmente proposto, ao abrigo do artigo 379º do CCP, a aprovação dos trabalhos a menos, 
igualmente elaborado pela Procifisc XXI, no valor de 215.321,15 € (+IVA), correspondendo a 
uma extensa lista de trabalhos que se consideraram dispensáveis face ao desenvolvimento da 
empreitada, sem prejuízo da sua qualidade final. Grande parte destes trabalhos suprimidos 
referem-se a quantidades estimadas superiores à realidade e outros resultam de opções e 
ajustes ao projeto que foram decididos em obra.-------------------------------------------------------------
Como referido no nº 2 do artigo 379º do CCP, deduzindo ao preço contratual inicial o valor 
destes trabalhos a menos somado com os anteriores já aprovados, fica-se com 1.749.519,48 €, 
verificando-se que os trabalhos complementares agora a aprovar representarão cerca de 
1,29% do preço contratual, muito inferior aos 10% previstos no nº 2-b) do artigo 370º do CCP. 
Em termos do prazo de execução para estes trabalhos complementares e embora respeitem a 
preços não contratuais, os mesmos podem ser considerados para este efeito como da mesma 
espécie de outros previstos no contrato e a executar em condições semelhantes, pelo que, 
como previsto no nº 1 do artigo 374º do CCP, teremos um prazo para execução destes 
trabalhos proporcional ao que corresponderá o seu valor em termos percentuais sobre o prazo 
inicial de execução desta empreitada. Assim, para um prazo inicial contratual de 450 dias, os 
trabalhos complementares corresponderão a cerca de 5 dias, perfeitamente enquadráveis na 
última prorrogação de prazo concedida.-------------------------------------------------------------------------
Todos os mapas referidos constituem documento anexo número cinco que faz parte 
integrante da presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária e da Coligação Consigo Beja Consegue, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 

43)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro, disse que as razões pela qual se absteve na presente 
deliberação se deveram à falta do balanço global da empreitada bem como das respostas às 
questões que enviou para o email do Senhor Presidente.--------------------------------------------------- 
 

2.10. – Proposta de aprovação de Conta de empreitada;------------------------------ 

 
Presente a Conta da empreitada de “Reabilitação do antigo edifício do Clube Bejense (Espaço 

Criativo)”, que constitui documento anexo número seis e faz parte integrante da presente ata. 
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção do vereador da Coligação Consigo Beja 
Consegue, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 44)------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro, justificou a sua abstenção por se tratar de uma matéria 
anterior à presença da Coligação Beja Consegue no executivo camarário.------------------------------ 
 

2.11. – Proposta de aprovação de contrato de doação;--------------------------------- 

 
Presente o contrato de doação a celebrar entre Maria Fernanda Pinto e a Câmara Municipal 
de Beja, que se rege pelas seguintes cláusulas:----------------------------------------------------------------
CLÁUSULA 1ª:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A PRIMEIRA OUTORGANTE declara que doou em __ / __ / ____, à Câmara Municipal de Beja os 
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seguintes bens:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelo arquitetónico da cidade que surge no livro “As Aventuras de 4 lusitanos e 1 porca” 
(1984), da autoria de José Ruy Pinto, avaliado em 500,00 €.------------------------------------------------
Modelo arquitetónico do quarto do personagem Porto Bomvento, como surge na série “As 
Viagens de Porto Bomvento” (desde 1987), da autoria de José Ruy Pinto, avaliado em 250,00 €.-
Modelo arquitetónico do Castelo de Guimarães, como surge no livro “O Bobo” (1989), da 
autoria de José Ruy Pinto, avaliado em 500,00 €.--------------------------------------------------------------
Modelo arquitetónico do Paço dos Duques de Guimarães, como surge no livro “O Bobo” 
(1989), da autoria de José Ruy Pinto, avaliado em 500,00 €.-----------------------------------------------
25 pranchas do livro “Lendas Japonesas” (2022, no prelo), da autoria de José Ruy Pinto, 
avaliadas em 1.000,00 € cada.--------------------------------------------------------------------------------------
A doação perfaz um total de 26.750,00 €.-----------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA 2ª:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O SEGUNDO OUTORGANTE declara que aceita a doação dos bens referidos.-----------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 45)----------- 
 

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

 
Registo nº 2641, de 27 de janeiro de 2023, do Serviço de Ação Cultural, no qual dá 
conhecimento que está a ser organizado para os dias 02 e 03 de junho o II Congresso do Cante, 
cuja comissão organizadora é composta pelo Professor José Orta do Instituto Politécnico de 
Beja, João Matias do Museu do Cante em Serpa, Carlos Pedro da Direção Regional de Cultura e 
Alexandra Freire da Câmara Municipal de Beja através do Centro UNESCO.----------------------------
Os principais temas a debater são: Salvaguarda do Cante, Turistificação do Cante, Cante Formal 
e Informal e Experiencias e Práticas.------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, propõe-se a atribuição de 500,00 € (quinhentos euros) para comparticipação 
da organização do II Congresso do Cante a ter lugar em Beja no próximo mês de junho durante 
dois dias que consistirá na apresentação em painel, de estudos e trabalhos de investigação e, 
no segundo dia, o protagonismo que é dado aos grupos e cantadores para ponto de situação 
do cante e discussão de assuntos relativos ao cante e aos seus executantes.--------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta a atribuir um subsídio no 
valor de quinhentos euros ao Instituto Politécnico de Beja.(Deliberação nº 46)------------------------ 
 
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:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.13. – Proposta de aprovação do período de discussão pública;----------------- 

 
Tendo terminado a concertação do processo de alteração do Plano Diretor Municipal de Beja, 
e estando a proposta de Plano em condições de ser apreciada pela Câmara Municipal para que 
fosse deliberado a abertura do período de discussão pública.--------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado em nome dos vereadores da CDU considerou que deveria ser 
realizada uma reunião com a equipa técnica no sentido de ser apresentada e explicada à 
vereação e aos eleitos da Assembleia Municipal um conjunto de premissas contidas neste 
fundamental instrumento de gestão do território, há semelhança do que foi feito no passado 
em que se lembra de ter assistido institucionalmente a três iniciativas desta natureza, uma na 
altura do Presidente Dr. Jorge Pulido Valente, outra na altura do Presidente Engº João Rocha e 
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ainda uma, noutro âmbito, apresentada aos empresários, dai a proposta de retirar o ponto e o 
agendamento de uma reunião com a equipa técnica nos próximos dias, disse.----------------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro referiu concordar em absoluto com o senhor vereador 
Vítor Picado uma vez que este documento é ulta extenso, ultra técnico e de difícil leitura e até 
porque o “Beja Consegue”, a partir do momento em que o mesmo for aprovado, vai criar um 
grupo de trabalho com o objetivo único de estabelecer propostas para o Plano Diretor 
Municipal que se considera como o documento mais importante para aquilo que vai ser a vida 
do concelho nos próximos 15 anos. Assim, tendo em conta que o período de participação 
preventiva já decorreu e está encerrado e não lhe parecendo haver uma pressa desmedida em 
aprovar imediatamente a abertura de discussão pública, o ponto deve ser retirado para que 
possam ser tecnicamente esclarecidos pela equipa técnica sobre as vicissitudes e impactos do 
mesmo e poder comunicar junto da sua equipa aquilo que são as ideias no sentido de terem 
uma perspetiva mais clara sobre o mesmo. Considerou também ser de todo necessário que 
quando o processo for para discussão pública haja documentação em suporte de papel para 
que as pessoas possam consultar, disse.------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros deu os seguintes esclarecimentos:------------------------------------
Para além da publicação em Diário da República e da disponibilização da informação em 
formato digital existe um enorme processo em suporte físico que será disponibilizado para 
consulta. Depois, a ronda negocial com todas as entidades que têm intervenção nesta matéria 
foi realizada, cada uma destas pronunciou-se no âmbito das suas competências, houve 
cedências de parte a parte como é normal num processo de planeamento desta natureza, foi 
aprovada a concertação final e elaborada a ata que conforma todas as decisões, ficando o 
documento pronto para ser submetido à discussão pública e, as propostas que se entenda 
fazer ao mesmo, tanto a nível pessoal, político, etc., só terão efeito prático e ser incorporadas 
se recebidas no período de discussão pública, portanto, enquanto este não se iniciar o 
documento não fica disponível.------------------------------------------------------------------------------------
Neste sentido, para dar tempo a que todos possam consultar o processo e pronunciar-se sobre 
o mesmo, porque eventualmente os senhores vereadores terão grupos de apoio e outras 
pessoas não o terão, quanto mais depressa se iniciar a consulta pública maior é o ganho e, ao 
interromper-se o processo tal como ele está, impede-se que os munícipes iniciem a apreciação 
do documento, portanto, a reunião com a equipa técnica pode sempre realizar-se 
independentemente de se aprovar hoje a discussão pública.---------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado referiu que não pode aceitar este tipo de chantagem que é 
feita recorrentemente de ficarem com ónus e causarem constrangimentos ao normal 
desenvolvimento dos processos se os mesmos não forem aprovados uma vez que fazem parte 
do executivo e aquilo que apenas pedem é ser consultados antes dos mesmos serem 
submetidos à reunião de câmara porque naturalmente antes de fazerem propostas têm 
questões e portanto gostariam de ter sido envolvidos, daí a proposta de adiar esta questão 
para reunirem com a equipa técnica, colocarem as questões e em função destas apresentarem 
posteriormente as propostas no período de discussão pública, disse.----------------------------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro simplificando a questão e dada a natureza do assunto 
considerou que os vereadores deveriam ter sido consultados antes do mesmo ser submetido a 
reunião de câmara, não está em causa a aprovação mas sim a maneia como o processo que é 
uma das matérias mais importantes para a cidade e concelho foi conduzido, disse.----------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara retirou o ponto e disse que irá tentar que se realize uma 
reunião com a equipa técnica o mais brevemente possível para trazer esta matéria à próxima 
reunião de câmara agendada para dia 22 de fevereiro.------------------------------------------------------ 
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2.14. – Proposta de revogação e abertura de novo procedimento por 
concurso público;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Informação do júri do procedimento por concurso público para aquisição de fardamento e 
equipamento de proteção individual:---------------------------------------------------------------------------
I. Da decisão de contratar:------------------------------------------------------------------------------------------
1. Por deliberação da Câmara Municipal de Beja 16 de novembro de 2022, foi aprovada a 
decisão de contratar a aquisição de fardamento e equipamento de proteção individual para os 
trabalhadores da autarquia e autorizada a repartição de encargos por deliberação da 
Assembleia Municipal de 29 de novembro de 2022, nos termos do disposto no artigo 36º do 
Código dos Contratos Públicos (CCP).-----------------------------------------------------------------------------
2. Foram igualmente aprovadas as peças do procedimento: Programa do Procedimento e 
Caderno de Encargos (artigo 40º, nº 2 do CCP).-------------------------------------------------------------------
3. O preço base foi fixado em 199.989,50 €, para um período de 24 meses (anos de 2023 e 2024), 
prevendo a adjudicação de dois lotes: Lote 1 – Fardamento e Lote 2 – Equipamento de 
proteção individual.---------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Da tramitação do procedimento de concurso:-------------------------------------------------------------
4. Após a referida aprovação, o concurso público foi publicitado na 2ª Série Diário da República 
nº 235, de 07.12.2022 através do Anúncio nº 16155/2022 e iniciou a sua tramitação na 
plataforma eletrónica de contratação pública Saphety (https://www.saphetygov.pt/).----------------
5. No decurso do prazo para a apresentação das propostas, foi apresentado, pelo menos, um 
pedido de esclarecimentos, neste caso, pela empresa TWW – Tranemo Workwear, em 
16.12.2022, tendo a resposta sido disponibilizada em 20.12.2022.---------------------------------------
6. No entanto, consultado o fluxo disponibilizado pela plataforma, não só não evidencia o 
Anúncio nº 16155/2022 (mas apenas o aviso de prorrogação do prazo para a apresentação das 

propostas nº 2460/2022, publicado na 2ª Série do Diário da República nº 239, de 14.12.2022), como 
não evidencia a apresentação de, pelo menos, um pedido de esclarecimentos e a respetiva 
resposta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Entre o dia 05 às 09:00h e o dia 07 de dezembro às 22.30h, foram registadas dificuldades na 
plataforma eletrónica, não imputáveis ao Município, que afetou a normal tramitação do 
procedimento do concurso e levou à decisão de prorrogação do prazo para a apresentação das 
propostas e, com grande probabilidade, à tramitação identificada nos parágrafos anteriores.--
8. Por outro lado, verifica-se que, por lapso, não foi disponibilizado o Anexo III do Caderno de 
Encargos, correspondente ao mapa de quantidades, na data da disponibilização das peças do 
procedimento, tendo sido disponibilizado na plataforma às 12:15:09h do dia 22.12.2022, no 
campo "notificações" sob a designação de "Minuta da Proposta", quando esta última constitui 
o Anexo II ao Caderno de Encargos, disponibilizada desde o início da tramitação do 
procedimento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Embora tendo sido introduzido um novo documento na plataforma, o mapa de quantidades, 
não foi prorrogado o prazo para a apresentação das propostas, sendo que o seu termo 
verificou-se às 23:59h do dia 23.12.2022.-----------------------------------------------------------------------
10. Neste contexto, sucedeu que, por exemplo, a CLS Brands submeteu a sua proposta às 
13:39h do dia 22.12.2022 sem ter lido a notificação das 12:15:09h desse mesmo dia e a JCR, 
Ldª, que também não leu a notificação, não instruiu a sua proposta com o mapa de 
quantidades, sendo que, por motivos diferentes, ambas as propostas têm que ser excluídas.----
Face ao exposto:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Conclui-se que, por ter a tramitação do procedimento do concurso sido afetada por 
dificuldades registadas na plataforma; por não ter sido disponibilizado o Anexo III do Caderno 
de Encargos, correspondente ao mapa de quantidades e por não ter sido considerada uma 
segunda prorrogação do prazo para a apresentação das propostas, resultam violados os 
princípios da concorrência, da transparência, da estabilidade das regras concursais e da 
igualdade, previstos no artigo 1º-A do CCP e no Código do Procedimento Administrativo, o que 
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impõe o não prosseguimento deste procedimento concursal.---------------------------------------------
12. Tendo como consequência não poder haver lugar a adjudicação e devendo extinguir-se o 
procedimento ao abrigo do disposto no artigo 79º, nº 1, alínea d) do CCP e ser determinada a 
revogação da decisão de contratar, tal como resulta do artigo 80º deste diploma legal.-----------
13. No caso de concordância com a presente proposta de revogação da decisão de contratar, 
deve a mesma ser submetida à apreciação e decisão da Câmara Municipal, por ter sido o órgão 
que aprovou a decisão de contratar.------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e determinar a revogação 
da decisão de contratar.(Deliberação nº 47)---------------------------------------------------------------------- 
 
Presente o processo relativo à abertura de novo procedimento por concurso público para 
aquisição de fardamento e equipamento de proteção individual, que constitui documento 
anexo número sete e faz parte integrante da presente ata e onde se prevê o seguinte 
encargo:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2023 ………………………………………………………………………………………………………………………. 99.994,75 € 
2024 ………………………………………………………………………………………………………………………. 99.994,75 € 
Nos termos do artigo 67º do CCP, propôs-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 
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 48)----------------------------------------------------- 
 

2.15. – Pedidos de emissão de certidões de direito de preferência:------------ 

 
Requerido por Daniel Henrique Ribeiro Sanina, que pretendendo vender a Fração C do prédio 
sito nas Portas de Moura, nos 1, 2,3 e 4, em Beja, pelo valor de 54.000,00 €, 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 49)- 
 
Requerido por Ana Sofia Sezinando Barão Raposo, que pretendendo vender a Fração F do 
prédio sito na Rua General Teófilo da Trindade, nº 80, cave dtª, em Beja, pelo valor de 
100.000,00 €, 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 50)- 
 
Requerido por Carlos Manuel Rosa Valente Colaço, que pretendendo vender a Fração I do 
prédio sito na Rua General Teófilo da Trindade, nos 78 e 80, r/c frente, em Beja, pelo valor de 
120.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o 
direito de preferência sobre a escritura de compra e venda do mesmo.--------------------------------
Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
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alienação interesse no exercício do mesmo.--------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 51)- 
 
Requerido por Guilhermina do Céu Candeias Guerreiro Cameira, que pretendendo o prédio 
sito na Rua de Lisboa, nº 25, em Beja, pelo valor de 33.500,00 €, vem solicitar à Câmara 
Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura 
de compra e venda do mesmo.-------------------------------------------------------------------------------------
Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação interesse no exercício do mesmo.--------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 52)- 
 
Requerido por Manuel Francisco Paulino Borges, que pretendendo o prédio sito na Rua de 
Alcobaça, nº 19, em Beja, pelo valor de 45.000,00 €, 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 53)- 
 

2.16. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licença especial de ruído;----------------------------------------------------------------------------- 

 
Requerido por Tempo Castiço – Associação de Jovens, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização de um baile de Carnaval, 
dia 17 de fevereiro de 2023, na Rua José Joaquim Fernandes, no Penedo Gordo.--------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 54)------------- 
 
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 e Partido Médico Veterinário, apresentou os seguintes assuntos:---------- 
 

2.17. – Prorrogação do prazo de transferência das competências para as 
autarquias locais e entidades intermunicipais no domínio da ação social;- 
 
A prorrogação do prazo para a transferência de competências no domínio da ação social, 
encontra-se prevista no artigo 24º nº5 do Decreto-Lei nº 55/2020, de 12 de agosto, com a 
redação dada pelo Decreto-Lei nº 87-B/2022, de 29 de dezembro:---------------------------------------
“Artigo 24º (…) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 – O prazo previsto no número anterior pode ser prorrogado até 03 de abril de 2023, pelos 
municípios que entendam não reunir as condições necessárias para o exercício das 
competências previstas no presente decreto-lei no prazo previsto no número anterior, após 
prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos e mediante comunicação à DGAL da intenção 
de prorrogar tal prazo.------------------------------------------------------------------------------------------------
6 – A comunicação a que se refere o número anterior é efetuada até final de fevereiro de 
2023, devendo a DGAL informar o ISS, I.P., no prazo de 5 dias após a sua receção.”.-----------------
Atendendo às mais variadas implicações ao nível da transferência de competências no âmbito 
da ação social, associadas, nomeadamente, ao facto de se transitar de uma prática de ajuda 
para uma estratégia de política pública, e no sentido de garantir a continuidade do trabalho 
que tem vindo a ser desenvolvido e evitar perturbações ao nível do modelo de funcionamento 
destas medidas de proteção social, não se encontram reunidas as condições necessárias, por 
parte do município de Beja, para assumir a 01 de janeiro de 2023 as competências neste 
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domínio.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acresce que o município está em fase de preparação e adaptação ao nível da formação e 
afetação de recursos humanos, bem como da adequação do edificado, de forma a garantir 
condições de segurança, funcionalidade, conforto e acessibilidade que promovam a qualidade 
dos serviços prestados aos cidadãos e as condições de higiene e segurança no trabalho dos 
colaboradores.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A supra mencionada prorrogação do prazo de transferência de competências ao abrigo do 
disposto na atual redação do artigo 24º nº 5 do Decreto-Lei nº 55/2020, de 12 de agosto, dada 
pelo artigo 2º do Decreto-Lei nº 87-B/2022, de 29 de dezembro, deverá ser submetida a 
deliberação da Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, propõe-se que seja deliberado a prorrogação do prazo para a transferência 
de competências no domínio da ação social até 03 de abril de 2023, nos termos do artigo 24º 
nº 5 do Decreto-Lei nº 55/2020, de 12 de agosto, na sua redação atual.--------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 55)---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.18. – Designação dos representantes do Município de Beja no Conselho 
Geral do Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja;--------------------------------------------- 

 
Presente o ofício refª 0011/2023, de 18 de janeiro, enviado pelo Presidente do Conselho Geral 
do Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja, solicitando, na sequência das eleições dos 
representantes dos docentes, não docentes e pais/encarregados de educação para o mandato 
2023/2027 do Conselho Geral, a designação de três representantes do Município de Beja, no 
qual têm assento, ao abrigo do artigo 14º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, com as 
alterações dadas pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 02 de julho e do Regulamento Interno do 
Agrupamento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A senhora vereadora Marisa Saturnino propôs que se mantivessem os mesmos elementos.------
A Câmara deliberou, por unanimidade, designar como representantes do Município de Beja a 
senhora vereadora do pelouro da educação, Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino, o 
vereador em regime de não permanência Nuno Fernando Montes Palma Ferro e o 
coordenador do serviço de educação José Miguel Parrinha Martins.(Deliberação nº 56)------------- 
 

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

 
Registo nº 548, de 17 de janeiro de 2023, do Serviço de Educação, no qual solicita autorização 
para se transferir o valor de 3.963,79 €, para o Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja (Escola de 

Santiago Maior) no sentido de liquidar a fatura de eletricidade nº FT 22201/3505852, 
de 28/12/2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da vereadora Marisa Saturnino 
emitido em 17 de janeiro de 2023 “Concordo. À Câmara para ratificação.”.(Deliberação nº 57)--- 
 
A senhora vereador Marisa Saturnino explicou que esta situação não se deve a atraso ou 
negligência da Câmara Municipal mas sim porque foi pedido um parecer à Direção Geral de 
Energia e Geologia relativamente ao averbamento da instalação relativa à Escola de Santiago 
Maior uma vez que atualmente a titularidade dos contratos de eletricidade de todas as outras 
escolas do município já está no nome da Câmara Municipal de Beja, disse.---------------------------- 
 

2.20. – Proposta de pagamento de despesa;--------------------------------------------------- 

 
Registo nº 7985, de 22 de dezembro de 2022, da Divisão de Desenvolvimento e Inovação 
Social, no qual dá conhecimento que, no âmbito do Plano Municipal para a Igualdade, 
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Cidadania e Não Discriminação (PMICND) e do trabalho de dinamização do Grupo Integrado de 
Intervenção Técnica (GIIT) da área da violência doméstica e de género, foram realizadas, na 
Semana da Igualdade, nos dias 27 e 28 de outubro, três ações de sensibilização sobre 
“Orientação Sexual e Identidade de Género”.------------------------------------------------------------------
A organização destas ações foi proposta e autorizada e tiveram como pessoas destinatárias: 
Técnicos/as de entidades da Rede Social de Beja; Técnicos/as e Representantes de entidades 
da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Beja – modalidade restrita e alargada e 
Técnicos/as de entidades do Grupo Integrado de Intervenção Técnica da Rede Social de Beja.---
As ações de sensibilização foram dinamizadas pela AMPLOS (Associação de Mães e Pais pela 

Liberdade de Orientação Sexual), nomeadamente pela Drª Ana Silva (psicóloga), decorrentes de 
uma necessidade identificada no âmbito do GIIT, de capacitar os/as técnicos/as de ferramentas 
que permitam uma qualificação da intervenção junto de jovens. Mais se informa, que o 
conteúdo das ações foi adaptado pela formadora aos diferentes públicos destinatários.----------
Os custos inerentes à deslocação da formadora correspondem a um valor total de 125,90 €, 
pelo que foi proposto o pagamento da referida despesa à Associação AMPLOSIG – Associação 
de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Género.----------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e proceder ao pagamento 
de cento e vinte e cinco euros e noventa cêntimos.(Deliberação nº 58)---------------------------------- 
 

2.21. – Pedidos de apoio:----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Beja Atlético Clube, um apoio financeiro para fazer face às despesas de 
deslocação do atleta Ricardo Paixão, no âmbito da sua participação no Campeonato do Mundo 
de Pista em Torum, Polónia. Tratando-se de uma participação, a título excecional, no 
Campeonato do Mundo de Veteranos em Pista Coberta Torun (POL), propôs-se um apoio de 
350,00 € ao Beja Atlético Clube, valor correspondente às passagens aéreas.--------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de trezentos e cinquenta euros.(Deliberação nº 59)---------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Bilhar de Beja, um apoio financeiro para fazer face a despesas na fase 
inicial da época desportiva. Sendo o Clube de Bilhar de Beja uma associação recente, que está 
a implementar a prática de bilhar no âmbito da respetiva Federação, propôs-se a atribuição de 
um apoio de 250,00 €, para ajuda, nesta fase inicial da época desportiva. A época desportiva 
completa será posteriormente integrada no âmbito do PAMAD 2023, aquando do 
preenchimento do questionário de atualização desportiva.------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de duzentos e cinquenta euros.(Deliberação nº 60)----------------------------------------------------- 
 

2.22. – Resumo Diário de Tesouraria nº 26, relativo ao dia sete de 
fevereiro de dois mil e vinte e três;------------------------------------------------------------------ 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de oito milhões, setenta 
e três mil, cento e cinco euros e vinte e quatro cêntimos, sendo sete milhões, quatrocentos e 
nove mil, novecentos e quarenta euros e trinta cêntimos de operações orçamentais e 
seiscentos e sessenta e três mil, cento e sessenta e quatro euros e noventa e quatro 
cêntimos de operações não orçamentais.-----------------------------------------------------------------------
A Câmara tomou conhecimento da presente informação.-------------------------------------------------- 
 

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

 
Estando público presente foram feitas as seguintes intervenções:--------------------------------------- 
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António Revez: Começou por fazer um pedido de desculpas ao executivo, particularmente à 
senhora vereadora Marisa Saturnino que se sentiu ofendida quando na reunião de 11 de 
janeiro afirmou que o executivo tinha sido incompetente por ao longo dos últimos seis anos 
não ter conseguido realizar um contrato-programa com a Associação Lendias d’Encantar, não 
era sua intenção ofender ninguém mas não encontrou palavra melhor para caraterizar esta 
situação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão que colocou ao senhor Presidente da Câmara, parece-lhe 
desrespeitoso para com um munícipe que aqui se desloca para fazer uma pergunta bem como 
para com o órgão, restantes membros do executivo e até para com o próprio, não ter obtido 
qualquer resposta, no entanto, agradeceu imenso a referência que o senhor Presidente fez aos 
apoios atribuídos ao longo dos últimos seis anos à Associação Lendias d’Encantar e por ser um 
dado importante tem todo o gosto em justificar aqui onde é que foram utilizados os 
180.000,00 € inclusivamente para com dados concretos se poder estabelecer um paralelismo 
entre o investimento que o Município faz num agente cultural e numa Chefe de Divisão.---------
Relativamente à criação artística ao longo destes seis anos, a associação fez 37 novos 
espetáculos, 45 residências internacionais, 10 ações de formação, programou na cidade para a 
população do concelho 100 espetáculos, editou 18 novos textos para o teatro em Portugal, 18 
números da uma Revista única em Portugal, é produtora ou coprodutora de dois festivais 
internacionais, circulou com as suas produções sem nunca ter tido o apoio do Município de 
Beja em importantes festivais internacionais, nomeadamente, no México, Cuba, Chile, 
Colômbia, Argentina, Brasil, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, República Dominicana e 
Espanha, um total de 87 espetáculos o que provavelmente faz da Lendias d’Encantar a 
companhia portuguesa com mais espetáculos a nível internacional. Mais, durante estes seis 
anos, disponibilizou em 2020, no ano grave da pandemia, mais de 50.000,00 € para os agentes 
da região, quase o dobro da verba disponibilizada pelo Município de Beja e o equivalente a 
dois anos de apoio à associação para além de ter colaborado com criadores da Argentina, 
Colômbia, Cuba, Republica Dominicana, Espanha, México e Chile nas suas criações.----------------
Disse também que sempre que aqui se deslocar para colocar uma questão que não seja 
respondida, virá cá a seguir para colocar três, desta vez não o fará, colocará apenas duas, a 
primeira se o senhor Presidente aceita fazer um debate público sobre a cultura do concelho de 
Beja mostrando-se desde logo disponível para o efeito, a segunda, novamente a que colocou 
na reunião de 11 de janeiro, ou seja, depois de mais de cem mil euros de investimento num 
técnico superior que o senhor Presidente lhe dissesse dois projetos concebidos, dinamizados e 
realizados pela Chefe de Divisão, disse.-------------------------------------------------------------------------- 
 
Carlos Dias: Relativamente ao PDM, questão das mais importantes que o Concelho pode ter 
para definir aquilo que no futuro próximo pode vir a ser realizado, aprovado e concretizado, 
considerou que a discussão pública destes documentos é pouco mais que uma farsa porque 
público pouco há. Depois, o critério de aprovar agora aquilo que é para aprovar e discutir mais 
tarde, na sua opinião coloca sempre a questão da legalidade naquilo que considera a 
legitimidade, são duas coias distintas, isto é, perseguir a legalidade por vezes coloca em causa 
a legitimidade, pelo que este documento deveria ter sido preparado para discussão pública de 
uma forma mais profunda porque o cidadão comum não vai perceber a densidade do mesmo e 
a maneira como é concebido e estruturado dai que, a seu ver, deve ter uma explicação clara e 
precisa, o que nunca foi tido em linha de conta uma vez que se trata de uma questão 
burocrática de funcionamento. Importa também esclarecer o que é que é isto de ser um 
documento flexível e facilitador para além de que gostaria de saber quais foram as entidades 
às quais o mesmo foi apresentado e discutido.----------------------------------------------------------------
Relativamente à preocupação que a ANAFRE revelou na sua última reunião acerca da forma 
como se estão a licenciar espaços, perguntou em que medida é que a Câmara Municipal neste 
aspeto consegue fazer o levantamento ou está a acompanhar este fenómeno das habitações 
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em Beja que estão sistematicamente a ser alugadas e ocupadas por imigrantes em condições 
desumanas naquilo que tem a ver com as condições de habitabilidade das mesmas, disse.------- 
 
O senhor Presidente da Câmara começou por dizer que o executivo em funções tem a noção 
que as vastas atividades que o senhor António Revez referiu ter realizado por esse mundo fora, 
sobretudo na América Latina, não foram com o apoio da Câmara Municipal, aliás, a Lendias 
d’Encantar tem sido, e muito bem, fortemente apoiada pela DGArtes, em função de 
candidaturas apresentadas e aprovadas, que lhes permite ter uma ação de disseminação 
cultural que muito a engradece e honra, portanto, é do complemento de fundos financeiros e 
receitas que naturalmente as entidades culturais e outras estabelecem os seus programas de 
ação e os desenvolvem pelo que o Município de Beja não seria suficiente para permitir essa 
internacionalização.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Também é verdade que não é imposta qualquer regra ou restrição àquilo que é o apoio regular 
à associação e que neste momento são 25.000,00 €, a que se juntam depois outros apoios 
indiretos como, por exemplo, o último FITA realizado no Pax-Júlia que teve um custo indireto 
para o Município de 15.000,00 €, portanto, é um apoio substancial e se comparado então com 
outras associações com larguíssimo destaque, aliás, a seguir aos Bombeiros, Conservatório e 
mais uma ou duas, está logo a Lendias d’Encantar. Gostaria também que a associação tivesse 
um retorno maior de bilheteira dos espetáculos que produz, disse, no último FITA o retorno de 
bilheteira foram 1.000,00 € o que, na sua opinião, é muito exíguo.--------------------------------------
Relativamente à Chefe de Divisão, Drª Florbela Fernandes, quando o júri a escolheu como 
vencedora do concurso foi para exercer as funções que se pedem inerentes ao cargo, 
nomeadamente, gerir os equipamentos culturais, fazer a gestão dos funcionários, manter uma 
relação mais próxima com as associações culturais sedeadas no Concelho e não para 
apresentar três ou quatro eventos novos, mas uma vez que amanhã o António Revez tem uma 
reunião com ela pensa que lhe poderá fazer essa pergunta.-----------------------------------------------
Relativamente à intervenção do senhor Carlos Dias referiu que produzir legislação não 
funciona no regime de comité popular, existem órgãos eleitos e documentos base, o que não 
significa que no fim dos processos não se chegue a resultados diferentes daqueles que foram a 
base de partida, exemplo disso é o Fórum Romano de Beja que quando se realizou o encontro 
público no Centro UNESCO, o projeto era um e, no final, chegou-se a outro concursado e 
adjudicado, substancialmente diferente, ou seja, houve uma evolução ao longo do processo 
com a participação de técnicos da área da arqueologia. Neste caso do PDM, o Município 
propõe um documento base para discussão mas poderá chegar-se a um resultado final 
diferente e, envolver-se centenas de pessoas numa fase inicial, era chegar-se aqui sem 
documento base para pôr sequer à discussão, portanto, não há nada a esconder, o documento 
foi construído com consulta a variadíssimas entidades, chegou-se a uma versão que se 
entende não pôr em causa o desenvolvimento futuro do Concelho de Beja, que evita revisões 
a médio e longo prazo uma vez que se trata de uma alteração, que serve os interesses 
empresariais futuros e que salvaguarda um conjunto de interesses da área ambiental, recursos 
naturais e defesa do património. Em política há um espaço para o diálogo e depois há um 
tempo da decisão e, naturalmente, quando chega a altura têm que decidir sobre as coisas 
porque arrastá-las eternamente não serve nunca a ninguém, portanto, cá estão para fazer o 
melhor que podem e sabem ouvindo os outros mas decidindo quando é necessário, disse.------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros acrescentou que aquilo que foi decidido hoje relativamente 
ao adiamento sobre a discussão pública do PDM foi no fundo impedir que as pessoas tenham 
acesso à informação. A equipa técnica preparou um site que tem as peças, nomeadamente os 
mapas que são muito difíceis de consultar em papel para quem quiser consultar e que só pode 
ser disponibilizado depois da discussão pública ser publicada em Diário da República.-------------
Para se perceber que não ficou ninguém de fora enumerou as entidades que têm aprovações e 
palavra a dizer sobre o ordenamento do território em Beja e que deram parecer positivo a esta 
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versão do PDM que se pretende pôr a discussão pública: Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Alentejo; Administração de Região Hidrográfica; Agência 
Portuguesa do Ambiente; Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil; Direção 
Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo; Direção Regional da Cultura do Alentejo; Turismo 
de Portugal; Infraestruturas de Portugal; Instituto da Conservação da Natureza e Florestas; 
Redes Energéticas Nacionais; Direção Geral de Recursos de Defesa Nacional; Empresa de 
Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva; Direção Geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural; Direção Geral de Energia e Geologia e a Câmara Municipal de Beja, 
portanto, e pedindo desculpa pela franqueza, nem o senhor vereador Nuno Palma Ferro nem o 
senhor vereador Vítor Picado são especialistas em ordenamento do território, são nas suas 
áreas e pelo que sabe muito bem, daí que qualquer outra pessoa que os possa ajudar a 
pronunciar-se e ter acesso a esta informação só o pode fazer em fase de consulta pública e era 
isto que se pretendia, nomeadamente, passar a informação o mais rapidamente possível para 
a população, para especialistas e para quem quiser consultar, não há nada escondido, é um 
processo transparente e foi adiado pelo que espera que com isto não haja nenhum 
constrangimento.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão das habitações sobrelotadas, insalubridade, alugueres e diferente 
utilização dos espaços habitacionais, uma vez que foi um assunto abordado no início, referiu 
que não iria acrescentar mais nada a não ser dizer que estas matérias são acompanhadas pela 
Câmara Municipal através de vistorias em conjunto com outras autoridades competentes para 
avaliar as situações. Mais, o dizer que se está a acompanhar e a tomar medidas não os deve 
envergonhar, deve sim incentivar para que as soluções apareçam, mas obviamente que é um 
problema que a Câmara de Beja legalmente não tem todas as competências para o fazer, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro solicitou o uso da palavra e disse ao senhor vereador Rui 
Marreiros para ele não vir com o papão que a Coligação “Beja Consegue” ou a Coligação 
Democrática Unitária estão a impedir que as pessoas tenham acesso à informação, o que se 
está a fazer é suster a mesma 15 dias para se seguir um comportamento institucional que 
considera mais adequado, isto é, há a informação perante o executivo em funções e há a 
informação perante o executivo que está na oposição e este passo foi ataviado, é apenas isto 
que estão a solicitar e, embora houvesse a possibilidade de se trabalhar nas duas frentes, esse 
passo deveria ter sido dado pelo executivo em funções de antemão e não por eles, disse.--------  
 
José Carlos Caeiro: Em nome dos moradores da Praça da República e ruas envolventes e 
perante as metamorfoses que a Praça da República tem vindo a sofrer, manifestou o seu 
descontentamento pelas dificuldades que se colocam no que respeita ao estacionamento para 
residentes, ou seja, ao contrário das instituições que aqui se encontram que têm pelo menos 
um lugar, quem reside nesta zona apenas tem um. Atualmente, com a “cerca” que foi 
concluída, pessoalmente, não consegue sequer ter acesso à porta de sua casa para deslocar, 
por exemplo, os seus filhos que são crianças ou algumas coisas de maior peso, pelo que 
considera que, quando se pensou em colocar os pilaretes, a Câmara Municipal deveria ter-se 
lembrado dos residentes porque com certeza os elementos do executivo conseguem chegar à 
porta das suas habitações.-------------------------------------------------------------------------------------------
Outra questão que se coloca é a altura dos mesmos, ou seja, com um metro de altura, quem 
estaciona a sua viatura tem dificuldade ou até não consegue abrir as portas para além de que 
o ângulo para fazer a manobra é reduzido devido aos pilaretes que estão situados no outro 
lado do corredor de circulação. Mais, se houver um incêndio provavelmente os Bombeiros 
terão muita dificuldade para chegar onde quer que seja e acontece o que aconteceu a última 
vez que ardeu tudo.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Chamou também a atenção para o que passa na antiga Residencial Coelho onde residem 
dezenas de pessoas, crê que sem quaisquer condições de habitabilidade embora tenham água 
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e luz, pelo que na sua opinião a fiscalização da autarquia devia intervir uma vez que os 
proprietários estão a tirar rendimentos da situação.---------------------------------------------------------
Assim, agradeceu que se fizesse alguma coisa para a situação melhorar no sentido de quem 
habita na Praça da República e ruas adjacentes pudesse ter qualidade de vida.----------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara relativamente a este assunto referiu que realmente foram 
criados alguns constrangimentos em termos de estacionamento e circulação na Praça da 
República mas, em termos de acesso dos bombeiros, PSP, ambulâncias ou outras entidades o 
problema não existe porque estas forças têm a chave que abre e permite retirar os pilaretes 
nos sítios onde haja necessidade de passar. Efetivamente a Praça da República é uma zona de 
estacionamento muito escasso, é apenas num lado e assim se manterá mas a prática nos 
últimos anos era estacionamento em volta da mesma, inclusivamente em frente à Igreja da 
Misericórdia, em frente à entrada do Centro de Artes e Arqueologia e em frente ao edifício dos 
Paços do Concelho estendendo-se praticamente quase até à esplanada da “Pracinha” e esta 
situação não podia continuar. Não é do agrado do executivo instalar pilaretes na cidade mas 
infelizmente é em muitos locais a única solução que resta para ultrapassar uma situação, esta 
sim, que podia pôr em risco a chegada de bombeiros e ambulâncias muitas vezes aos locais 
por estarem viaturas mal estacionadas.--------------------------------------------------------------------------
Relativamente à altura dos pilaretes tomou boa nota da sugestão mas julga que não existem 
outros em armazém além destes, contudo, é uma questão que pode ser revista.--------------------
Uma coisa que não resolve o problema do munícipe José Carlos mas que pode diminui-lo 
nalguma circunstância é a existência de uma chave que abre os pilaretes na portaria dos Paços 
do Concelho e que pode naturalmente ser solicitada quando necessitar de chegar à porta da 
sua habitação, bem sabe que encerra às 17:30h mas, fornecer uma chave “à Praça toda”, por 
experiência noutros locais, o que acontece é o pilarete desaparecer ao fim de dois/três dias, 
portanto, não obstante, poder analisar-se uma solução, tem que haver alguma prudência.-------
Sobre a questão da antiga Residencial Coelho, a Câmara Municipal sabe quem são os herdeiros 
e está a tentar desbloquear essa situação muito complicada existente naquele edifício.----------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros relativamente aos lugares de estacionamento para 
residentes acrescentou que é sempre um jogo difícil de fazer porque depois muitos deles 
passam a ficar estacionados durante todo o dia, é uma experiência que têm noutros locais e 
não há soluções milagrosas uma vez que se tem de compatibilizar a pessoa que é residente e 
quer ter a viatura estacionada o dia todo com uma rotação que o pessoal do comércio e 
restauração pedem.---------------------------------------------------------------------------------------------------
A questão dos lugares AL’s por força da alteração do regime, deixaram de ser exclusivos para o 
Alojamento A ou B e qualquer utente de Alojamento Local pode usufruir destes lugares esteja 
hospedado num ou noutro.-----------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos pilaretes, foram feitas algumas sondagens e análises da situação e houve 
quem dissesse que os pilaretes mais baixos apresentam dois problemas, são mais facilmente 
abalroados e também mais difíceis de ver o que faz com que quando se abre a porta esta 
embata no mesmo porque as pessoas não os vêm, disse.--------------------------------------------------- 
 
Miguel Ramalho: Fez a seguinte intervenção:------------------------------------------------------------------
Em nome da União de Freguesias de Santiago Maior e São João Baptista e por não ser habitual 
uma junta vir a uma reunião de câmara para poder colocar algumas questões, lembrou que no 
início do mandato estiveram mais de quatro meses à espera da marcação de uma reunião. Este 
ano já passou um mês e portanto entendeu, por unanimidade, o executivo da Junta em sua 
reunião, não aceitar mais esta falta de consideração institucional passando a marcar presença 
nas reuniões de câmara e em cada uma delas colocar algumas questões, esperando 
naturalmente que a postura do município se altere e aí poderem ter outro tipo de 
comportamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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De seguida colocou duas questões:-------------------------------------------------------------------------------
Primeira – Bairro de São João:--------------------------------------------------------------------------------------
Barracas nos terrenos contíguos às habitações: Há mais de um ano que a Câmara Municipal 
recebe reclamações sobre esta situação de barracas, novas construções, criação de animais, 
barulho noite e dia. A própria Junta fez chegar uma reclamação que terá um ano, sabem que 
moradores fizeram o mesmo e não há, até ao momento, qualquer posição ou decisão do 
município sabendo o executivo quais são os termos legais em que se tem de atuar nestas 
situações.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Habitação na Rua 1º de Maio: O proprietário faleceu em 1998, não tinha herdeiros, e a 
habitação permanece devoluta desde essa altura criando uma situação de insalubridade e 
insegurança. Nota: A Junta de Freguesia por várias vezes tratou de limpar o logradouro da 
mesma a pedido dos moradores.----------------------------------------------------------------------------------
Ainda na reunião realizada em março, foram também colocadas uma série de perguntas sobre 
o bairro em si que não irá expor porque seria prolongar demasiado a reunião em questões 
muito pormenorizadas.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Questão: Vai a Câmara Municipal continuar a fazer de conta que estas situações não existem?-
Segunda – Habitações da Infraestruturas de Portugal na Estação de Penedo Gordo:----------------
As Juntas de Freguesia são muitas vezes procuradas pelas pessoas a requererem inúmeras 
soluções que não são a maior parte das vezes da sua competência, uma delas é a habitação e, 
nos atendimentos públicos que efetuam, muitas pessoas perguntam se há habitações 
disponíveis. Num desses atendimentos, falou-se de três habitações devolutas e cada vez mais a 
degradar-se na Estação de Penedo Gordo. Sabendo naturalmente que não é responsabilidade 
do Município, contataram a Infraestruturas de Portugal que respondeu de imediato mostrando 
disponibilidade para melhor aproveitamento daquele património mas dando conhecimento de 
não terem recebido resposta da Câmara Municipal aos pedidos de esclarecimento de algumas 
situações, nomeadamente, duas famílias realojadas no local aquando das cheias de 1997 e 
outras e fazendo referência também a uma reunião que tentaram realizar com os Municípios 
de Moura, Serpa e Beja a propósito da transformação do ramal de Moura numa ecopista onde 
estiveram todas as câmaras à exceção de Beja, solicitando até à Junta para interceder junto da 
autarquia para ver se haveria disponibilidade para falarem.------------------------------------------------
Questões: O que é que o Município de Beja tem previsto relativamente ao património 
existente na Estação de Penedo Gordo para que aquelas três habitações possam vir a ser 
aproveitadas para famílias que delas precisam?---------------------------------------------------------------
Aos vereadores da Coligação Democrática Unitária e da Coligação Consigo Beja Consegue 
perguntou se tinham conhecimento destas situações e o que pensam fazer, no caso de não 
conhecerem, deixa o conselho para uma visita aos locais, disse.------------------------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara agradeceu e tomou boa nota das questões colocadas pelo 
senhor Presidente da União de Freguesias de Santiago Maior e São João Baptista. Referiu 
também ser verdade que receberam o email há cerca de um mês, ser verdade que de facto 
não teve oportunidade e disponibilidade de reunir com eles e que a próxima reunião de 
câmara é no dia 22 de fevereiro de 2023.----------------------------------------------------------------------- 
 
Silvie Cascalheira: Residente na freguesia de Baleizão deu conhecimento que está desde 
outubro a tentar agendar uma reunião com o senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, liga 
todas as semanas, é atendida sempre por uma senhora chamada Fátima, que agora já sabe ser 
a secretária da senhora vereadora Marisa Saturnino, que fica sempre com os recados, ora, de 
outubro a fevereiro, imagine-se a quantidade de recados que o senhor Presidente tem na 
secretária. Numa publicação do senhor Presidente, ele próprio lhe deixou no Messenger uma 
mensagem a dizer que lhe marcaria a reunião. Recentemente, noutra publicação perguntou: 
“Então senhor Presidente Paulo Arsénio, para quando a minha reunião? É que as suas 
secretárias nunca estão para me atenderem!”, o senhor Presidente bloqueou-a. Está no seu 
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direito naturalmente, lamenta porque votou nele sendo do PSD e não tem vergonha de o dizer, 
contudo, mantem a mesma consideração pelo senhor Presidente mas obviamente que está 
magoada. Assim, deslocou-se aqui para quase suplicar que a dita reunião seja agendada e 
também para dar conhecimento da forma lamentável como foi atendida, fez segunda-feira 
oito dias, pela secretária do senhor Presidente, D. Cláudia, disse.---------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara disse à senhora Silvie que não iria fazer qualquer consideração 
sobre a forma como gere as suas redes sociais mas, receber mensagens consecutivas numa 
semana em que nem sequer se encontrava no país, não é muito agradável, contudo, pode 
dizer que já bloqueou muitas pessoas e que passado um tempo voltou a desbloquear.------------
Sobre a questão do assunto da reunião e presumindo que está relacionada com o cemitério de 
Baleizão, o vereador do pelouro é o senhor Rui Marreiros, portanto, esse enquadramento 
pode e deve ser feito com ele porque quando fala um dos vereadores em funções fala na 
prática o executivo em permanência.----------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado, antes de responder ao senhor Presidente da União de 
Freguesias de Santiago Maior e São João Baptista, não quis deixar de tecer algumas 
considerações sobre as intervenções efetuadas hoje por diversas pessoas e entidades e que 
resultam daquilo que por diversas vezes expõem nas reuniões sobre a falta de resposta 
atempada relativamente a questões colocadas, às vezes, com desprimor para com as 
populações que carecem dessas mesmas respostas. Hoje ficou aqui espelhado esse facto e 
espera que isto seja um ponto de partida para que as coisas possam ser mais ágeis.----------------
Relativamente às questões que o senhor Presidente Miguel Ramalho colocou disse que têm 
colocado algumas neste plenário mas que não têm resultado infelizmente em grande ações e 
que terão todo o gosto em fazer uma visita aos locais, aliás, terminaram há pouco tempo um 
périplo pelas freguesias do concelho onde, numa forma geral, são colocados assuntos que se 
arrastam penosamente sem qualquer resposta embora, em contrapartida, haja outras que 
dizem ter colocado o assunto e ao fim de duas semanas o mesmo ficou resolvido, portanto, 
isto é que é de valorizar e que esperam seja transposto para todas elas, 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 

 
_____________________ 
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