
 
 

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

Ata número quatro da reunião de câmara ordinária realizada a vinte e 
dois 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, da seguinte forma:-------------------------------------------- 

 

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

 

1.1. – Proposta de aprovação da ata nº 3/2023;------------------------------------------- 

 
Colocou à votação, de acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, a ata nº 3/2023, relativa à reunião de câmara realizada no dia oito de fevereiro 
de dois mil e vinte e três, que foi previamente enviada a todos os eleitos e aprovada por 
unanimidade.(Deliberação nº 61)----------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado fez a seguinte intervenção:------------------------------------------------
Na sequência de uma notícia que veio a público através do senhor Presidente da Casa do 
Benfica de Beja pela altura do seu 30º Aniversário sobre a possibilidade de instalação de uma 
nova Casa do Benfica em Beja (investimento de 1.000.000,00 € e criação de 40 novos postos 
de trabalho), no âmbito do Projeto Casa do Benfica 2.0, exortou a Câmara Municipal de Beja a 
agilizar todos os procedimentos necessários para que este projeto, importante para a cidade, 
se desenvolva rapidamente.----------------------------------------------------------------------------------------
Perguntou que apoios ou medidas poderão ser tomadas pela Câmara Municipal no sentido de 
apoiar os empresários da região para que a sua atividade possa gerar outro tipo de receita. No 
âmbito de conversas mantidas com alguns operadores houve quem, o questionasse sobre a 
possibilidade, principalmente quando o tempo melhorar, das esplanadas poderem estar 
abertas até às 02:00 horas em vésperas de feriados, sextas-feiras e sábados, sugestão que 
colheu interesse da parte dos vereadores da CDU e que aqui deixou.------------------------------------
Solicitou ainda ao senhor Presidente da Câmara que pudessem efetuar uma visita ao local 
onde estarão acondicionadas as maquetes que foram feitas dos vários monumentos da cidade 
utilizadas inclusivamente em algumas iniciativas no anterior mandato, disse.------------------------- 
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A senhora vereadora Fátima Estanque fez a seguinte intervenção:---------------------------------------
Chamou a atenção e solicitou a atuação da Câmara Municipal para resolver a situação em que 
se encontra o edifício sito no início da Rua da Lavoura que está bastante degradado e onde 
estão pessoas a pernoitar na sequência da preocupação manifestada por comerciantes e 
residentes daquela zona.---------------------------------------------------------------------------------------------
No âmbito das visitas que têm efetuado às freguesias do concelho salientou a necessidade de 
substituição de alguns espelhos de trânsito, nomeadamente, em Nossa Senhora das Neves 
bem como na cidade. Por outro lado e também no âmbito da segurança rodoviária gostariam 
os vereadores da CDU saber qual a razão das marcações da estrada que liga Nossa Senhora das 
Neves à Vila Azedo não estarem concluídas, disse.------------------------------------------------------------ 
 
O senhor vereador Rui Eugénio colocou as seguintes questões:-------------------------------------------
Perguntou se já foi decidida a localização para instalação do painel de azulejos na piscina 
municipal descoberta.------------------------------------------------------------------------------------------------
Perguntou que intervenção tem a Câmara Municipal prevista e sobretudo para quando para à 
reabilitar o parque canino situado no Parque da Cidade que está com a vedação degradada, 
inclusivamente, com alguns dos troncos partidos.------------------------------------------------------------
Perguntou ainda se a Câmara Municipal tem alguma informação que possa fornecer acerca do 
futuro do edifício da Cruz Vermelha, onde funcionou a ESTIG, situado ao lado da rotunda da 
Estação de caminho-de-ferro, uma vez que se sabe que existiam ou existem pessoas que 
também lá pernoitam, disse.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara prestou os seguintes esclarecimentos:--------------------------------
Relativamente à Casa do Benfica 2.0, informou que já houve um contato entre o Presidente 
José Pinela Fernandes e a Câmara Municipal nesse sentido mas a proposta efetuada, que prevê 
a cedência de um terreno para construção do equipamento de raiz em função da devolução ao 
Município do imóvel sito na Rua da Biscainha que está cedido por 50 anos à coletividade, tem 
de ser ajustada uma vez que em 2015 foi aprovado em reunião de câmara a reversão desse 
imóvel para a Câmara Municipal de Beja porque a Casa do Benfica declarou na altura que não 
tinha condições para a recuperar sem nunca se ter concretizado essa escritura. Neste sentido, 
a Câmara Municipal terá que falar com a Casa do Benfica para, em primeiro lugar, escriturar a 
devolução para cumprimento dessa deliberação e depois, num processo separado, analisar a 
possibilidade de ceder um terreno para esta interessante proposta que o Benfica tem para 
Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à sugestão das esplanadas poderem estar abertas até às 02:00 horas, referiu 
ser uma possibilidade que pode ser equacionada mas há sempre uma questão que tem de ser 
medida e onde não há um critério objetivo para a avaliar, nomeadamente, a difícil combinação 
do direito ao negócio com o direito ao descanso sobretudo nas zonas residenciais, ou seja, os 
moradores queixam-se que não conseguem dormir e os operadores queixam-se porque não 
conseguem potenciar o seu negócio, as duas visões são justas, fazer o casamento entre ambas 
é complicado e normalmente quem leva as “tareias” é sempre a Câmara Municipal, contudo, 
serão sensíveis a essa avaliação.-----------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às maquetes que foram construídas para os cortejos históricos que foram 
realizados durantes alguns anos nos meses de agosto referiu que elas existem e crê que se 
encontrarão acondicionadas no parque de materiais, admite que por ventura não estarão no 
melhor estado mas nenhuma foi destruída.--------------------------------------------------------------------
Relativamente ao edifício referido pela senhora vereadora Fátima Estanque informou que o 
mesmo faz parte do complexo dos Moinhos de Santa Iria e tomou boa nota da chamada de 
atenção porque não sabia que estava a ser ocupado, e portanto, sendo propriedade da 
Câmara Municipal, primeiro irá tentar saber-se quem são as pessoas que o ocupam para 
depois eventualmente entaipá-lo.---------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à marcação da estrada entre Nossa Senhora das Neves e Vila Azedo informou 
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que é uma situação que está neste momento em Tribunal derivado de problemas com a 
empresa que era suposto executar a mesma e entre aquilo que era o caderno de encargos e 
aquilo que foi executado não houve acordo, a empresa retirou-se, tem um processo de 
injunção contra a Câmara Municipal de Beja que está naturalmente a defender-se e a 
considerar que o trabalho não foi executado conforme planeado, ou seja, foram executados 
menos metros lineares do que estava contratado e portanto é um processo que tem de ser 
resolvido, a marcação será feita com certeza mas, nesta altura, enquanto não houver uma 
decisão, não convém a Câmara Municipal substituir-se à empresa.--------------------------------------
Relativamente às questões do senhor vereador Rui Eugénio informou que o painel de azulejos 
vai ser recolocado na zona do ginásio onde faz a ligação com as atuais instalações do SICAD – 
Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências mas não lhe 
consegue precisar a data.--------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao parque canino informou que o mesmo será requalificado profundamente 
para ter novamente uma maior atratividade mas embora não se tenha ainda fixado um prazo 
para a intervenção será muito em breve. Aproveitou para informar que o Parque da Cidade irá 
receber bancos novos e está a ser ou já está projetado também a instalação, ainda neste 
mandato, de um parque infantil completamente novo e com condições de segurança 
substancialmente melhores.----------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao edifício da Cruz Vermelha onde funcionou a ESTIG informou que é uma 
situação que envolve a própria Cruz Vermelha e a Infraestruturas de Portugal, I.P. e, na reunião 
que está agendada com esta última, dia 15 de março, serão abordados vários assuntos 
habitacionais da cidade, a situação das casas da Estação de Penedo Gordo, das ecopistas bem 
como esta questão certamente, contudo, independentemente da Câmara Municipal poder 
intermediar alguma solução entre as partes que estejam interessadas em rentabilizar ou 
transformar o edifício nalgum equipamento útil para o Município, diretamente não tomará a 
posição que outros atualmente têm, disse.--------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro fez a seguinte intervenção:----------------------------------------
Perguntou se corresponde à verdade e caso corresponda porque é que a Câmara Municipal 
optou por não responder à proposta ou contato que recebeu da Imprensa Nacional da Casa da 
Moeda e do Banco de Portugal, desde o dia 30 de novembro, para disponibilizarem 20.000,00 
€ para as escavações da Casa da Moeda conforme artigo que saiu num órgão de comunicação 
social local, “O Atual”.------------------------------------------------------------------------------------------------
Gostaria de saber, se possível e não for de caráter sigiloso, os resultados e o que é que foi 
abordado na reunião realizada a 16 de fevereiro da Comissão Técnica Independente onde o 
senhor Presidente esteve presente. Não quis ainda deixar de lamentar o silêncio global de toda 
a comunidade autárquica do Baixo Alentejo com exceção da Câmara Municipal de Reguengos 
de Monsaraz que foi a única que se manifestou no sentido de apoiar o aeroporto de Beja.-------
Informou que efetuou uma visita ao Bairro de São João (vulgo Tanque dos Cavalos) e verificou, 
entre outras coisas, uns hortejos numa propriedade cedidos pelo proprietário para as pessoas 
que ali viviam ou vivem fazerem as suas hortas. Entretanto os anos passaram, algumas estão 
degradadas e abandonadas pelo que solicitou ao senhor Presidente que fosse efetuado um 
levantamento, que os espaços fossem limpos e também que fossem criadas regras para que 
pessoas que estão a tentar fazer a sua vida por ali e a reconstruir casas quando abram a porta 
não se deparem com uma situação que para além de ser desagradável à vista pode ser 
prejudicial à saúde pública.------------------------------------------------------------------------------------------
Por último, relativamente à Casa do Benfica, o contato que manteve com o seu Presidente, Dr. 
José Pinela Fernandes, apontava no sentido de eventualmente até se trazer o processo já a 
esta reunião de câmara pelo que solicitou ao senhor Presidente que este procedimento seja 
agilizado sob pena do Benfica apontar baterias para outro lado uma vez que a pressa parece 
ser grande, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O senhor Presidente da Câmara prestou os seguintes esclarecimentos:--------------------------------
Relativamente ao pedido de apoio ou disponibilização de 20.000,00 € para as escavações da 
Casa da Moeda informou que não tem conhecimento de lhe ter chegado nenhuma proposta 
nesse sentido mas irá com certeza rever porque poderá eventualmente ter escapado alguma 
coisa, portanto, não foi nenhum indeferimento tácito da Câmara Municipal de Beja.---------------
Relativamente à Comissão Técnica Independente informou que a Câmara Municipal de Beja foi 
convidada a assistir à sessão que se realizou em Lisboa mas ainda não foi chamada a 
pronunciar-se sobre a matéria, quando for, e espera que seja, fá-lo-á, contudo, entende que 
devem ser os intervenientes a pronunciar-se sobre o conteúdo da sessão, nomeadamente, os 
membros da Plataforma Independente do Aeroporto de Beja e não o Presidente da Câmara 
que apenas assistiu à mesma, disse.------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor vereador Rui Marreiros prestou os seguintes esclarecimentos:-------------------------------
Relativamente ao edifício sito na Rua da Lavoura acrescentou que os serviços da Proteção Civil 
já tinham identificado essa situação e está a avaliar-se o entaipamento que vai ter que ocorrer 
naturalmente nas múltiplas entradas do mesmo.-------------------------------------------------------------
Relativamente aos espelhos referiu que há vários pedidos, nomeadamente, Nossa Senhora das 
Neves, Baleizão, Cabeça Gorda, Beja e São Matias mas, ao contrário dos sinais de trânsito que 
são produzidos pela Câmara Municipal, os espelhos estão dependentes do fornecimento e 
portanto à medida que vão sendo entregues vão sendo distribuídos.-----------------------------------
Relativamente ao Bairro de São João, informou que a Câmara Municipal já recebeu algumas 
comunicações da União de Freguesias e de alguns munícipes, é uma matéria que tem a ver 
com o ordenamento de um espaço que durante uma série de tempo teve uma utilização, 
nalguns casos, menos adequada e que tendo em conta questões de propriedade e até de 
ilegalidades do ponto de vista da gestão de resíduos e de construção tem de ser avaliado com 
calma, contudo, deixou o compromisso de dar nota dentro de algum tempo do que é que se 
propõe ou o que é possível fazer naquele espaço.------------------------------------------------------------
A título de informação e uma vez que se tinha comprometido a fazê-lo quando pelo menos os 
processos que decorrem na Autoridade para a Condições de Trabalho (ACT) e no Tribunal 
contra a EMAS, E.M. se fossem resolvendo, deu nota do seguinte:----------------------------------------
Relativamente aos processos da Autoridade para a Condições de Trabalho (ACT) reservou-se 
para momento posterior uma vez não haver ainda decisão sobre os mesmos.------------------------
Relativamente ao processo movido por um colaborador que acusava a EMAS, E.M. de assédio 
laboral e que na sua opinião foi mal utilizado para tentar extrapolar para a imagem da mesma, 
bem como para a imagem dos seus administradores e pior que tudo para a imagem dos seus 
colaboradores, alguma questão que não fosse correta ou legal, já teve o seu desfecho no 
Tribunal sendo a empresa municipal absolvida. Este processo tinha duas vertentes, uma em 
que o trabalhador reclamava uma reclassificação profissional defendendo que devia ser 
colocado numa determinada categoria, questão que ficou resolvida logo na 1ª Instância com a 
absolvição da empresa e outra que era a questão do assédio laboral e que transitou por 
recurso para o Tribunal da Relação de Évora que proferiu agora sentença a qual, entre muitas 
coisas, diz o seguinte: Citou:----------------------------------------------------------------------------------------
“(…) Inexiste assédio num quadro em que o trabalhador não quer exercer as suas funções que 
lhe foram determinadas pela sua entidade patronal apesar destas se enquadrarem na 
atividade para a qual foi contratado e revelarem-se adequadas às suas aptidões e qualificação 
profissional (…) Revela a inexistência de assédio a circunstância da empregadora, leia-se EMAS 

de Beja, ter concedido ao trabalhador a oportunidade de realizar funções prestigiantes e 
adequadas à sua experiência e à sua categoria profissional.”, fim de citação. Concluindo, 
considerou que este processo não foi bom para ninguém mas cá está para dar nota daquilo 
que ocorreu, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte:------------------------------ 
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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. – Compromisso de despesas certas e permanentes para o ano 2023 
(Resíduos, água e energia);-------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 1945, de 17 de fevereiro de 2023, da Divisão Administrativa e Financeira, no qual 
remete a previsão das despesas certas e permanentes para o ano 2023 nas seguintes rubricas:-
0102/02022004 – Tratamento Resíduos Sólidos – Outros trabalhos especializados – 
1.100.000,00 € (deposição de resíduos RESIALENTEJO);----------------------------------------------------------
0102/0602010101 – Taxa de Gestão de Resíduos – TGR – 470.000,00 € (RESIALENTEJO);------------
0102/02022585 – Energia – 85.000,00 € (EDP – comercial – novos contratos);----------------------------
0102/02022585 – Energia – 700.000,00 € (EDP Serviços Universal – Iluminação pública, média/baixa 

tensão e micro geração);------------------------------------------------------------------------------------------------
0102/020201 – Encargos de Instalações – 850.000,00 € (EMAS – Empresa Municipal de Água e 

Saneamento – Relação valorizada água);-----------------------------------------------------------------------------
0104/020201 – Encargos de Instalações – 350.000,00 € (Energia delegação de competências 

escolas);-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0104/02021001 – Transportes escolares – 271.000,00 € (transportes escolares ano 2023 de acordo 

com a informação do Serviço de Educação – ABA – Autocarros do Baixo Alentejo, S.A.).---------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 62)----------- 
 

2.2. – Proposta de decisão de qualificação;----------------------------------------------------- 

 
Registo nº 1789, de 14 de fevereiro de 2023, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que face ao relatório final da fase de qualificação do concurso limitado 
por prévia qualificação relativo à empreitada de conceção-construção das ações previstas no 
Projeto de Investimento Nº 77 – “Zona de Acolhimento Empresarial Norte – Área de 
Acolhimento Empresarial de Nova Geração”, poderá ser tomada a respetiva decisão sobre 
esta primeira fase do procedimento, com a proposta de qualificação dos seguintes 
agrupamentos candidatos:------------------------------------------------------------------------------------------
BrightCity, S.A./NOS – Comunicações, S.A.;-----------------------------------------------------------------------
CME – Construção e Manutenção Eletromecânica, S.A./Alexandre Barbosa Borges, S.A./MEO – 
Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.;-----------------------------------------------------------------
Mota-Engil Ativ – Gestão e Manutenção de Ativos, S.A./Mota-Engil Renewing, S.A./Vodafone 
Portugal – Comunicações Pessoais, S.A./Fusion Fuel Portugal, S.A./Carlos Augusto Pinto dos 
Santos & Filhos, S.A..---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ao abrigo do artigo 189º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 
18/2008, de 29 de janeiro, com a sua redação atual, propõe-se igualmente a aprovação do 
convite para apresentação de propostas a enviar aos candidatos qualificados, que se junta e 
constitui documento anexo número um que faz parte integrante da presente ata.----------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro fez a seguinte intervenção:----------------------------------------
Considerando que uma das empresas já apresentou uma reclamação com o argumento que as 
outras duas não apresentaram os documentos na altura devida, perguntou se do ponto de 
vista jurídico e técnico já foram apresentadas as justificações e se não está em perigo a 
viabilidade do concurso. Gostaria também de ter acesso ao relatório da consultadoria para 
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saber se há ou não incompatibilidades entre os próprios concorrentes e a Consultora.------------
Considerando estas questões e as dúvidas colocadas, referiu ir abster-se na votação.-------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara referiu que realmente houve uma entidade que procurou, 
através da argumentação que apresentou em tempo útil, excluir os outros dois consórcios 
concorrentes, algo que os serviços e consultadoria entendem que não deve verificar-se, ou 
seja, que os dois podem e devem ter a possibilidade de ser convidados. No entanto, também 
se pode ver a situação ao contrário, isto é, se a reclamação tivesse sido atendida, os outros 
dois reclamavam e o problema era exatamente idêntico, portanto, muitos cenários poderão 
existir mas nesta fase a Câmara Municipal apenas tem de tomar uma decisão, ou exclui de 
acordo com a reclamação formulada por um dos consórcios os restantes dois e só convida um 
único, o que poderia ser legítimo se os argumentos fossem atendíveis na opinião da 
consultadoria e dos serviços, ou considera que não são factos relevantes para a exclusão e 
mantém ambos os consórcios. Depois a forma como cada um dos três vai agir no futuro não 
pode ser acautelada pela resposta dada nesta fase, disse.-------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado, referiu que, considerando compreenderem de facto as 
preocupações inerentes a este processo mas tendo em conta o relatório do júri, a 
jurisprudência do Tribunal de Contas e o próprio CCP que afirma claramente “(…) que deve 
tentar-se relevar aquilo que sejam formalidades não essenciais evitando exclusões 
desproporcionadas e prejudiciais para o interesse público (…)”, os vereadores da CDU irão 
votar favoravelmente esta proposta, disse.--------------------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação a Câmara deliberou, por maioria com a abstenção do vereador da 
Coligação Consigo “Beja Consegue”, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 63)--------------- 
 

2.3. – Proposta de aprovação da 2ª revisão de preços provisória;---------------  

 
Registo nº 1795, de 14 de fevereiro de 2023, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo a aprovação de uma segunda revisão de preços provisória da empreitada 
de “Reabilitação e Refuncionalização do Edifício da Piscina Descoberta”, adjudicada ao 
consórcio Efima – Eficiência, Instalações e Manutenção, S.A./Pentatipo, Ldª., que se junta e 
constitui documento anexo número dois que faz parte integrante da presente ata, havendo a 
pagar o valor de 60.130,44 € + IVA.--------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 64)----------- 
 

2.4. – Proposta de abertura de novo procedimento por concurso público 
para ocupação da fração nº 10 do Ninho de Empresas;---------------------------------  

 
Registo nº 415, de 12 de janeiro de 2023, do Gabinete de Apoio ao Investimento, no qual 
informa que na sequência do concurso público para ocupação de espaços no Ninho de 
Empresas do Município de Beja e após deliberação de 28/12/2022, foram comunicadas as 
respetivas adjudicações das duas frações aos adjudicatários de acordo com o Relatório Final.---
Após a adjudicação, o adjudicatário da Fração 10 – KraclyPower Unipessoal, Ldª, informou que 
não tinha interesse na fração. Face à desistência extingue-se o procedimento relativamente à 
empresa KraclyPower Unipessoal, Ldª.---------------------------------------------------------------------------
De forma a proporcionar o exercício da atividade empresarial propõe-se a abertura de novo 
concurso público para ocupação da fração nº 10 no Ninho de Empresas do Município de Beja 
com a aprovação do caderno de encargos e programa de concurso que se juntam e que 
constituem documento anexo número três que faz parte integrante da presente ata.-------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e nomear o seguinte Júri: 
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Presidente: João Duarte Lopes Baptista Margalha; Vogais efetivos: Maria Teresa Costa e Paula 
Cristina Madeira Pestana Mansinhos; Vogais suplentes: Dora Fátima Parreira Marcelino e Sara 
Isabel Simões Cruz Gomes Serrano.(Deliberação nº 65)------------------------------------------------------- 
 

2.5. – Proposta de abertura de novo procedimento por concurso público 
para exploração do restaurante e bar da piscina descoberta de Beja;--------- 

 
Presente o processo relativo à abertura de novo procedimento por concurso público para 
exploração do restaurante e bar da piscina descoberta de Beja, que constitui documento 
anexo número quatro e faz parte integrante da presente ata.--------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta, submetendo-a à 
Assembleia Municipal e nomear o seguinte Júri: Presidente: João Duarte Lopes Baptista 
Margalha; Vogais efetivos: Maria João Ernesto Mimoso Faísca Macedo e Paula Cristina 
Madeira Pestana Mansinhos; Vogais suplentes: Maria Teresa Costa e Dora Fátima Parreira 
Marcelino.(Deliberação nº 66)--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.6. – Pedido de autorização para cedência em regime de subcomodato;-- 

 
Registo nº 1580, de 24 de janeiro de 2023, do Gabinete Juridico, informando que o Município 
de Beja celebrou com a União das Freguesias de Salvada e Quintos, em 01 de abril de 2022, 
um contrato de comodato, tendo como objeto o imóvel correspondente ao prédio urbano 
sito em Vale de Rocins, 7800-708 Salvada, com o artigo matricial 880 da respetiva matriz 
predial urbana, da União das Freguesias de Salvada e Quintos, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Beja sob o nº 1066/20081119, Freguesia de Salvada, correspondente ao 
imóvel da antiga Escola Primária.---------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do artigo 1135º f) do Código Civil, uma das obrigações do comodatário consiste em 
não proporcionar o uso da coisa a terceiro, exceto se o comodante o autorizar. O mencionado 
preceito legal é reproduzido na cláusula 2ª alínea f) do contrato de comodato.----------------------
De acordo com a cláusula 1ª do contrato, o comodatário poderá utilizar o imóvel, realizando 
no espaço as atividades que entenda e que se conformem com a natureza e aptidão do 
mesmo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos da cláusula 3ª do contrato, o mesmo tem a duração de 20 anos, desde que não 
seja denunciado, nos termos previstos. Pelo que, o pedido apresentado pela União Das 
Freguesias de Salvada e Quintos, no sentido de obter autorização para a cedência do imóvel 
objeto de comodato a um terceiro, nos termos da cláusula 2ª alínea f) do contrato, em “regime 
de subcomodato, pelo período de 4 anos, à Associação de Caça e Pesca da Vinhota, com sede 
em Vale de Rocins, Beja, para que esta o utilize, na prossecução dos seus fins estatutários, 
realizando naquele espaço atividades que se conformem com a natureza e aptidão do 
mesmo”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 67)----------- 
 

2.7. – Proposta de designação de Encarregado de Proteção de Dados;------- 

 
De acordo com o artigo 37º, nº 1, alínea a) do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no 
que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados 
(Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados – RGPD), a entidade responsável pelo tratamento 
de dados pessoais tem que designar um encarregado de proteção de dados, sempre que o 
tratamento for efetuado por uma autoridade ou um organismo público.-------------------------------
A Lei nº 58/2019, de 8 de agosto, que assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do 
RGPD – Lei da Proteção de Dados Pessoais, estabelece no artigo 12º, nº 3, alínea c), que as 
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autarquias locais são obrigadas a designar, pelo menos, 1 (um) encarregado de proteção de 
dados, cuja competência para a sua designação é da Câmara Municipal, com faculdade de 
delegação no presidente e subdelegação em qualquer vereador.-----------------------------------------
O encarregado de proteção de dados é designado com base nas suas qualidades profissionais e 
nos seus conhecimentos específicos e tanto pode ser um elemento do pessoal do município ou 
exercer as funções com base num contrato de prestação de serviços.-----------------------------------
No caso do Município de Beja, foi celebrado um contrato de aquisição de serviços para 
consultoria no âmbito da implementação do RGPD e regime de cibersegurança dos sistemas de 
informação com a Visionware – Sistemas de Informação, S.A., em 09.06.2022, na sequência do 
procedimento de consulta prévia nº CPR/033/2022.-----------------------------------------------------------
Em razão do que antecede, propõe-se ao Órgão Executivo a designação como encarregado de 
proteção de dados de Bruno Miguel Abrantes de Campos e Castro, da Visionware – Sistemas 
de Informação, S.A., ao abrigo do disposto no artigo 12º, nº 3, alínea c) da Lei de Proteção de 
Dados Pessoais, por não existir delegação de competências nesta matéria.---------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a presente proposta.(Deliberação nº 68)----------- 
 

2.8. – Proposta de atribuição do suplemento de penosidade e 
insalubridade – Assistentes Operacionais/Canalizadores – ano 2023;--------- 

 
O artigo 159º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei nº 
35/2014, de 20 de junho, estabelece as condições de atribuição dos suplementos 
remuneratórios.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Decreto-Lei nº 93/2021, de 9 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 
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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.----------------------------------------------------------------------------------
Em consonância com o disposto no nº 4 do mencionado artigo 3º, o parecer fundamentado 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 constituem anexo número cinco e 
fazem parte integrante da presente ata. Relativamente à informação dos representantes dos 
trabalhadores, os mesmos referem que concordam com o pagamento do referido suplemento 
aos Assistentes Operacionais acima indicados 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.---------------------------------------------------------------------------------------
Contudo, quanto ao nível de penosidade e insalubridade, deve considerar-se o nível registado 
na informação constante do parecer do Gabinete de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, 
nomeadamente o nível médio, relativamente à área profissional e funcional acima indicada, 
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 da Divisão de Serviços Operacionais, que ocupam os postos de 
trabalho constantes do mapa 1 identificado como adenda ao Anexo 4 do Mapa de Pessoal/Ano 
2023, cuja adenda será apresentada em reunião de Câmara e em sessão da Assembleia 
Municipal:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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.------------------------------------------------------------------------------------------------
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 o nível médio de 
penosidade e insalubridade corresponde a 4,09 €.------------------------------------------------------------
Nos termos do nº 3 do mencionado artigo 4º, o suplemento deverá ser pago em função dos 
dias de trabalho efetivamente prestados pelos trabalhadores com sujeição às funções em 
condições de penosidade e insalubridade e, também, em função do nível atribuído às 
mesmas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com os votos contra dos vereadores da Coligação 
Democrática Unitária e da Coligação Consigo “Beja Consegue”, reprovar a presente 
proposta.(Deliberação nº 69)----------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.9. – Proposta de atribuição do suplemento de penosidade e 
insalubridade – Assistentes Operacionais/Pedreiros – ano 2023;----------------- 

 
O artigo 159º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei nº 
35/2014, de 20 de junho, estabelece as condições de atribuição dos suplementos 
remuneratórios.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Decreto-Lei nº 93/2021, de 09 de novembro, procede à fixação de um suplemento 
remuneratório com fundamento no exercício de funções em condições de penosidade e 
insalubridade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando o disposto nos artigos 1º e 2º do Decreto-Lei nº 93/2021, de 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/Pedreiros, 
que desempenham funções na área do “saneamento”, afetos à Divisão de Serviços 
Operacionais.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em consonância com o disposto no nº 4 do mencionado artigo 3º, o parecer fundamentado do 
Gabinete de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho e o resultado da audição dos 
representantes dos trabalhadores constam dos documentos que constituem anexo número 
seis e fazem parte integrante da presente ata. Relativamente à informação dos representantes 
dos trabalhadores, os mesmos referem que concordam com o pagamento do referido 
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suplemento aos Assistentes Operacionais acima indicados 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.-------------------------------------------------------------------------
Contudo, quanto ao nível de penosidade e insalubridade, deve considerar-se o nível registado 
na informação constante do parecer do Gabinete de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, 
nomeadamente o nível médio, relativamente à área profissional e funcional acima indicada, 
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/Pedreiro da Divisão de Serviços Operacionais, que ocupam os postos de trabalho 
constantes do mapa 2 identificado como adenda ao Anexo 4 do Mapa de Pessoal/Ano 2023, 
cuja adenda será apresentada em reunião de Câmara e em sessão da Assembleia Municipal:----
Com nível médio de penosidade e insalubridade: 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.-------------------------------------------------------------------
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 o nível médio de 
penosidade e insalubridade corresponde a 4,09 €.------------------------------------------------------------
Nos termos do nº 3 do mencionado artigo 4º, o suplemento deverá ser pago em função dos 
dias de trabalho efetivamente prestados pelos trabalhadores com sujeição às funções em 
condições de penosidade e insalubridade e, também, em função do nível atribuído às 
mesmas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com os votos contra dos vereadores da Coligação 
Democrática Unitária, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 70)--------------------------------- 
 

2.10. – Proposta de atribuição do suplemento de penosidade e 
insalubridade – Assistentes Operacionais/Serviço Municipal de Proteção 
Civil – ano 2023;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O artigo 159º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei nº 
35/2014, de 20 de junho, estabelece as condições de atribuição dos suplementos 
remuneratórios.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Decreto-Lei nº 93/2021, de 09 de novembro, procede à fixação de um suplemento 
remuneratório com fundamento no exercício de funções em condições de penosidade e 
insalubridade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando o disposto nos artigos 1º e 2º do Decreto-Lei nº 93/2021, de 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 
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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 n.º 
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 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, o parecer fundamentado do 
Gabinete de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho e o resultado da audição dos 
representantes dos trabalhadores constam dos documentos que constituem anexo número 
sete e fazem parte integrante da presente ata. Relativamente à informação dos 
representantes dos trabalhadores, os mesmos referem que concordam com o pagamento do 
referido suplemento aos Assistentes Operacionais acima indicados 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.-------------------------------------------------------------
Contudo, quanto ao nível de penosidade e insalubridade, deve considerar-se o nível registado 
na informação constante do parecer do Gabinete de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, 
nomeadamente o nível baixo, relativamente à área profissional e funcional acima indicada, 
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 
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Operacional do Serviço Municipal de Proteção Civil, que ocupam os postos de trabalho 
constantes do mapa 3 identificado como adenda ao Anexo 4 do Mapa de Pessoal/Ano 2023, 
cuja adenda será apresentada em reunião de Câmara e em sessão da Assembleia Municipal:----
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 o nível baixo de 
penosidade e insalubridade corresponde a 3,36 €.------------------------------------------------------------
Nos termos do nº 3 do mencionado artigo 4º, o suplemento deverá ser pago em função dos 
dias de trabalho efetivamente prestados pelos trabalhadores com sujeição às funções em 
condições de penosidade e insalubridade e, também, em função do nível atribuído às 
mesmas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com os votos contra dos vereadores da Coligação 
Democrática Unitária, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 71)--------------------------------- 
 
A senhora vereadora Maria de Fátima Estanque apresentou a seguinte Declaração de Voto:----
“Considerando que o conteúdo é exatamente igual ao da reunião anterior e 
independentemente das propostas estarem separadas, mantiveram a posição de votar contra 
por serem da opinião que os níveis de penosidade e insalubridade deveriam ser pagos pelo 
valor máximo.”, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro apresentou a seguinte Declaração de Voto:------------------
“Considerando que se mantém a proposta de atribuição do suplemento de penosidade e 
insalubridade aos Assistentes Operacionais/Canalizadores pelo nível médio e que não lhe 
chegou de forma nenhuma uma justificação para que estas situações não sejam pagas pelo 
nível máximo uma vez que são funções que envolvem ou podem envolver ainda que 
esporadicamente o trabalho em esgotos, irá manter o sentido de voto contra.-----------------------
Relativamente às propostas de atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade aos 
Assistentes Operacionais/Pedreiros e Assistentes Operacionais/Serviço Municipal de Proteção 
Civil, absteve-se para que as pessoas possam ter acesso ao suplemento.”, disse.-------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara quis esclarecer que o trabalho de canalização na Câmara 
Municipal é sobretudo em habitação ao contrário do que sucede noutros municípios em que 
os serviços municipalizados atuam também em situações que em Beja são executadas pela 
EMAS, E.M.. Para além disto tem de haver a noção que no suplemento de penosidade e 
insalubridade não é só a função por si só que determina a atribuição do mesmo, tem que 
haver também a prova objetiva de uma sobrecarga funcional, por isso, entende o Gabinete de 
Higiene e Segurança no Trabalho que estes trabalhadores não estão sujeitos a algumas 
situações que estão noutros concelhos porque essas atividades são desenvolvidas pela 
empresa municipal, daí a proposta de nível médio.-----------------------------------------------------------
Acrescentou ainda que a legislação foi criada com três níveis para diferenciar as funções e se o 
legislador, que são os deputados na Assembleia da República nesta matéria, entender um dia 
aplicar um único nível e considerar de penosidade e insalubridade todas as tarefas da mesma 
forma fá-lo-á. As determinações que existem são muito claras e dizem o seguinte: “(…) a 
penosidade e insalubridade não são condições inerentes às próprias profissões e atividades, 
mas sim dependentes das condições concretas do seu exercício pelo que devem ser 
prioritariamente eliminadas ou diminuídas através da aplicação das tecnologias e de métodos 
de prevenção constantes na legislação sobre higiene, segurança e saúde no trabalho (…), 
portanto, s Câmara Municipal tenta cumprir o melhor possível e por isso solicita parecer ao 



 

Página 14 de 34 
 

STAL e ao Gabinete de Higiene e Segurança no Trabalho, as conclusões a que este último chega 
são normalmente diversificar as pessoas pelos três níveis, o STAL, por regra, chega sempre ao 
valor máximo para todos, o que é legítimo e defende os trabalhadores, mas não é exatamente 
o que está no espírito da lei, disse.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros referiu que de facto se uma Câmara Municipal exercer 
diretamente a gestão dos serviços de água e saneamento é muito natural ou obrigatório que 
os seus funcionários da área da canalização desempenhem funções que os coloquem em 
situações diferentes da que está em causa. Os canalizadores da Câmara Municipal de Beja, em 
linguagem corrente, mexem em água e mexem em esgoto muito ocasionalmente por exemplo 
quando reparam uma habitação social ou prestam um serviço a pedido de alguém, portanto, a 
insalubridade a que estão sujeitos não é máxima. É máxima sim nos trabalhadores da EMAS, 
E.M., porque são estes que mexem no esgoto em todas as suas dimensões. Dentro do 
Município, há os trabalhadores que, por exemplo, mexem todos os dias com o lixo a quase 
todas as horas, durante a noite e que obviamente têm um risco mais elevado pelo que, sem 
qualquer demérito para a função de canalizador, o que está em causa é a equiparação e 
justeza desta medida perante os outros.------------------------------------------------------------------------
Depois, mostrou-se preocupado porque se está a prejudicar uma pessoa que uns acham que 
devem ganhar x outros acham que deve ganhar y e na verdade vai acabar por não ganhar nada 
tendo em conta esta reprovação. Assim, propôs que se revertesse a decisão e se aprovasse 
esta proposta com o compromisso dela ser monitorizada, aliás como são todas, e se chegarem 
à conclusão que há alguma coisa que faça alterar esta situação, rever a mesma, não 
prejudicando o direito que a pessoa tem de receber uma compensação pela insalubridade a 
que está sujeita na medida das suas funções, disse.---------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado relativamente a esta questão em concreto, disse estarem de 
acordo com algumas coisas que o vereador Rui Marreiros referiu mas, mais uma vez, não 
podem estar de acordo quando afirmou que se a proposta não for aprovada a culpa é deles 
por as pessoas não estarem a receber o suplemento, portanto, legitimamente, apresentaram 
desde há muito tempo que, até prevendo que pessoas pela natureza das suas funções, 
nomeadamente, das zonas verdes que trabalham com pesticidas, inseticidas, etc. e da limpeza 
urbana que são sujeitos a condições meteorológicas severas, lhes fossem atribuído o nível 
máximo que vai de encontro ao que os representantes dos trabalhadores avalizam pelo que 
não aceitam a proposta e irão manter a sua posição, disse.------------------------------------------------ 
 

2.11. – Proposta de adenda ao Anexo 4 do Mapa de Pessoal aprovado 
para o ano 2023 – Mapa 1 – Assistentes Operacionais/Canalizadores;-------- 

 
Uma vez que a proposta de atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade aos 
Assistentes Operacionais/Canalizadores foi reprovada a adenda ao Anexo 4 do Mapa de 
Pessoal foi retirada por estar associada à mesma.------------------------------------------------------------ 
 

2.12. – Proposta de adenda ao Anexo 4 do Mapa de Pessoal aprovado 
para o ano 2023 – Mapa 2 – Assistentes Operacionais/Pedreiros;--------------- 

 
Considerando o disposto no nº 1 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 93/2021, de 09 de novembro, 
apresenta-se a proposta de adenda ao Anexo 4 do Mapa de Pessoal aprovado para 2023, 
identificada como Mapa 2, que constitui documento anexo número oito que faz parte 
integrante da presente ata, o qual contém a identificação e respetiva caracterização dos 
postos de trabalho no âmbito da carreira geral de Assistente Operacional/Pedreiro, da Divisão 
de Serviços Operacionais, que implica o exercício de funções em condições de penosidade e 
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insalubridade, bem como os respetivos níveis de insalubridade ou penosidade, para efeitos de 
atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade.-------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 72)---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.13. – Proposta de adenda ao Anexo 4 do Mapa de Pessoal aprovado 
para o ano 2023 – Mapa 3 – Assistentes Operacionais do Serviço 
Municipal de Proteção Civil;------------------------------------------------------------------------------ 
 
Considerando o disposto no nº 1 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 93/2021, de 09 de novembro, 
apresenta-se a proposta de adenda ao Anexo 4 do Mapa de Pessoal aprovado para 2023, 
identificada como Mapa 3, que constitui documento anexo número nove que faz parte 
integrante da presente ata, o qual contém a identificação e respetiva caracterização dos 
postos de trabalho no âmbito da carreira geral de Assistente Operacional do Serviço Municipal 
de Proteção Civil, que implica o exercício de funções em condições de penosidade e 
insalubridade, bem como os respetivos níveis de insalubridade ou penosidade, para efeitos de 
atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade.-------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 73)---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.14. – Proposta de alteração do Mapa de Pessoal aprovado para o ano 
2023;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Atento o disposto no nº 4 do artigo 29º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho, indicam-se, seguidamente, as modificações 
constantes da respetiva proposta de alteração ao Mapa de Pessoal, que constitui documento 
anexo número dez e faz parte integrante da presente ata:-------------------------------------------------
Postos de trabalho criados:-----------------------------------------------------------------------------------------
Técnicos Superiores – Novos Recrutamentos – regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado:------------------------------------------------------------------------------
1 Técnico Superior – área de Ciências Empresariais/Gestão e Administração – Divisão de 
Ambiente e Sustentabilidade (DAS)/Serviço de Mercados e Feiras (para substituição do atual 

posto de trabalho de Técnico Superior existente na DAS/Serviço de Mercados e Feiras).---------------------
Técnicos Superiores – Recrutamento por mobilidade:------------------------------------------------------
1 Técnico Superior – área de Serviços de Segurança/Segurança e Higiene no Trabalho – Divisão 
de Serviços Operacionais (DSO)/Gabinete de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho.-------------
Assistentes Técnicos – Novos Recrutamentos – regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado:------------------------------------------------------------------------------
1 Assistente Técnico – Divisão de Turismo e Património (DTP)/Serviço de Turismo – 
Atendimento e Informação Turística.-----------------------------------------------------------------------------
Assistentes Operacionais – Novos Recrutamentos – regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado:------------------------------------------------------------------
1 Assistente Operacional/Motorista de Transportes Coletivos – Divisão de Serviços 
Operacionais (DSO)/Serviço de Transportes e Mecânica;----------------------------------------------------
1 Assistente Operacional/Asfaltador – Divisão de Serviços Operacionais (DSO)/Serviço de Obras 
Municipais – Vias e Caminhos;--------------------------------------------------------------------------------------
3 Assistentes Operacionais/Servente de Pedreiro – Divisão de Serviços Operacionais 
(DSO)/Serviço de Obras Municipais – Obras por Administração Direta.---------------------------------- 
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As modificações/alterações introduzidas devem-se ao facto de terem sido identificadas, 
recentemente, as necessidades de pessoal indicadas, que carecem de ser supridas no ano 
2023.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 74)---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.15. – Proposta de abertura de procedimento concursal comum para 
ocupação de um posto de trabalho de Assistente Operacional/Pedreiro;--- 

 
Tornando-se necessário reforçar a equipa de Pedreiros, propõe-se a abertura do procedimento 
concursal comum que seguidamente se indica, com vista a suprir necessidades de pessoal de 
natureza permanente, na área de atividade de obras por administração direta, pretendendo-se 
a ocupação de posto de trabalho existente no mapa de pessoal, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, nos termos das disposições legais 
estabelecidas na Portaria nº 233/2022, de 09 de setembro, não existindo reserva de 
recrutamento válida para o efeito:--------------------------------------------------------------------------------
Um Assistente Operacional/Pedreiro, para a Divisão de Serviços Operacionais/Serviço de 
Obras Municipais-Obras por Administração Direta.---------------------------------------------------------
O recrutamento iniciar-se-á de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado previamente estabelecida, nos termos do nº 3 do artigo 30º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de 
junho. Por ser expectável, a inexistência de candidatos com vínculo de emprego público por 
tempo indeterminado, e tendo em atenção os princípios de racionalização, eficiência e 
economia de custos que devem presidir à atividade administrativa, proceder-se-á ao 
recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego público a termo ou sem 
vínculo de emprego público, nos termos do nº 4 do citado artigo 30º, e ao referido 
procedimento concursal poderão concorrer candidatos com ou sem vínculo de emprego 
público sendo observadas as prioridades de recrutamento estabelecidas na legislação 
aplicável.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com o estabelecido no artigo 12º da citada Portaria, o prazo para apresentação de 
candidaturas ao concurso deverá ser de 10 (dez) dias úteis, devendo as mesmas ser 
apresentadas em suporte papel, considerando o disposto nos números 1 e 3 do artigo 13º da 
mencionada Portaria, por ser esta a forma de apresentação considerada mais acessível aos 
potenciais candidatos ao concurso.-------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos de divulgação, o presente concurso deverá ser publicitado, também, em jornal de 
expansão regional.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com a solução interpretativa uniforme da DGAL, de 15/05/2014, devidamente 
homologada pelo Secretário de Estado da Administração Local, em 15/07/2014, “As autarquias 
locais não têm de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação.”.----------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do estabelecido nos números 1 e 4 do artigo 36º da LTFP, aos candidatos serão 
aplicados os seguintes métodos de seleção: prova de conhecimentos de natureza prática e 
avaliação psicológica. Havendo candidatos que reúnam as condições previstas no nº 2 do 
citado artigo 36º, caso não tenham exercido a opção pelos métodos de seleção, nos termos do 
nº 3 do referido artigo, serão aplicados os seguintes métodos de seleção: avaliação curricular e 
entrevista de avaliação de competências.-----------------------------------------------------------------------
Nos termos do disposto no nº 1 do artigo 19º da citada Portaria, os métodos de seleção 
deverão ser aplicados de forma faseada, considerando que o método de seleção avaliação 
psicológica tem que ser realizado por entidade externa por não existirem no Município 
técnicos habilitados para aplicarem este método. O segundo método de seleção deverá ser 
aplicado a todos os candidatos aprovados no método de seleção imediatamente anterior por 
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se tratar de uma área funcional de difícil recrutamento e ser expectável um número de 
candidatos diminuto.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao júri do procedimento concursal, propõe-se a seguinte composição:-------------
Presidente: Paulo Fernando Barros Bel Luís, dirigente intermédio de 2º grau;------------------------
Vogais efetivos: Tomé Alexandre Martins Pires, Técnico Superior, que substituirá o presidente 
nas suas faltas e impedimentos e Rute Isabel Figueira Gomes Gamito, Técnica Superior;----------
Vogais suplentes: Pedro Manuel Santos Canilhas Martins Branco, dirigente intermédio de 4º 
grau e Luís Miguel Candeias, Encarregado Operacional.-----------------------------------------------------
Considerando o disposto no nº 4 do artigo 9º da citada Portaria, são designados, para 
assegurar o apoio administrativo e de secretariado ao júri, quando se justifique, ao Assistentes 
Técnicos Jorge Magalhães e Susana Pontes afetos ao Gabinete de Recursos Humanos.------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 75)----------- 
 

2.16. – Proposta de abertura de procedimento concursal comum para 
ocupação de dois postos de trabalho de Assistente Operacional/Pintor;---- 

 
Tornando-se necessário reforçar a equipa de Pintores, propõe-se a abertura do procedimento 
concursal comum que seguidamente se indica, com vista a suprir necessidades de pessoal de 
natureza permanente, no âmbito da oficina de pintura, pretendendo-se a ocupação de postos 
de trabalho existentes no mapa de pessoal, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, nos termos das disposições legais estabelecidas na 
Portaria nº 233/2022, de 09 de setembro, não existindo reserva de recrutamento válida para o 
efeito:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dois Assistentes Operacionais/Pintores, para a Divisão de Serviços Operacionais/Serviço de 
Oficinas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O recrutamento iniciar-se-á de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado previamente estabelecida, nos termos do nº 3 do artigo 30º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de 
junho. Por ser expectável, a inexistência de candidatos com vínculo de emprego público por 
tempo indeterminado, e tendo em atenção os princípios de racionalização, eficiência e 
economia de custos que devem presidir à atividade administrativa, proceder-se-á ao 
recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego público a termo ou sem 
vínculo de emprego público, nos termos do nº 4 do citado artigo 30º, e ao referido 
procedimento concursal poderão concorrer candidatos com ou sem vínculo de emprego 
público sendo observadas as prioridades de recrutamento estabelecidas na legislação 
aplicável.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com o estabelecido no artigo 12º da citada Portaria, o prazo para apresentação de 
candidaturas ao concurso deverá ser de 10 (dez) dias úteis, devendo as mesmas ser 
apresentadas em suporte papel, considerando o disposto nos números 1 e 3 do artigo 13º da 
mencionada Portaria, por ser esta a forma de apresentação considerada mais acessível aos 
potenciais candidatos ao concurso.-------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos de divulgação, o presente concurso deverá ser publicitado, também, em jornal de 
expansão regional.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com a solução interpretativa uniforme da DGAL, de 15/05/2014, devidamente 
homologada pelo Secretário de Estado da Administração Local, em 15/07/2014, “As autarquias 
locais não têm de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação.”.----------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do estabelecido nos números 1 e 4 do artigo 36º da LTFP, aos candidatos serão 
aplicados os seguintes métodos de seleção: prova de conhecimentos de natureza prática e 
avaliação psicológica.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Havendo candidatos que reúnam as condições previstas no nº 2 do citado artigo 36º, caso não 
tenham exercido a opção pelos métodos de seleção, nos termos do nº 3 do referido artigo, 
serão aplicados os seguintes métodos de seleção: avaliação curricular e entrevista de avaliação 
de competências.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do disposto no nº 1 do artigo 19º da citada Portaria, os métodos de seleção 
deverão ser aplicados de forma faseada, considerando que o método de seleção avaliação 
psicológica tem que ser realizado por entidade externa por não existirem no Município 
técnicos habilitados para aplicarem este método. O segundo método de seleção deverá ser 
aplicado a todos os candidatos aprovados no método de seleção imediatamente anterior por 
se tratar de uma área funcional de difícil recrutamento e ser expectável um número de 
candidatos diminuto.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao júri do procedimento concursal, propõe-se a seguinte composição:-------------
Presidente: Paulo Fernando Barros Bel Luís, dirigente intermédio de 2º grau;------------------------
Vogais efetivos: Rute Isabel Figueira Gomes Gamito, Técnica Superior que substituirá o 
presidente nas suas faltas e impedimentos e Pedro Manuel Santos Canilhas Martins Branco, 
dirigente intermédio de 4º grau;-----------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Tomé Alexandre Martins Pires e José Carlos Grilo Marques Bengala, Técnicos 
Superiores.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando o disposto no nº 4 do artigo 9º da citada Portaria, são designados, para 
assegurar o apoio administrativo e de secretariado ao júri, quando se justifique, ao Assistentes 
Técnicos Jorge Magalhães e Susana Pontes afetos ao Gabinete de Recursos Humanos.------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 76)----------- 
 

2.17. – Proposta de cessação do procedimento concursal comum para 
ocupação de um posto de trabalho da carreira/categoria de Técnico 
Superior;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Considerando o conteúdo da ata do júri do concurso supra indicado, datada de 31 de janeiro 
de 2023, que constitui documento anexo número onze e faz parte integrante da presente ata, 
aberto por aviso publicado no Diário da República a 17 de agosto de 2022, propôs-se a 
cessação do procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho da 
carreira/categoria de Técnico Superior/área de Gestão, Engenharia Alimentar ou Engenharia 
Agroindustrial, para a Divisão de Ambiente e Sustentabilidade/Serviço de Mercados e Feiras, 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
atentos os fundamentos constantes da ata do júri supra mencionada, nos termos do disposto 
no artigo 30º nº 2  da Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, que dispõe “2 – Excecionalmente, o procedimento 
concursal pode, ainda, cessar por ato devidamente fundamentado da entidade responsável 
pela sua realização, homologado pelo respetivo membro do governo, desde que não se tenha 
ainda procedido à notificação da lista de ordenação final aos candidatos, no âmbito da 
audiência prévia.”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, e verificando-se que no âmbito do procedimento concursal indicado apenas se 
rececionaram as candidaturas, não houve lugar à elaboração de qualquer lista de ordenação 
final de candidatos.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Refere-se, ainda, que irá proceder-se, também, à correspondente alteração do mapa de 
pessoal, sendo criado um novo posto de trabalho para recrutamento de um Técnico 
Superior/área de Ciências Empresariais/Gestão e Administração para a Divisão de Ambiente e 
Sustentabilidade/Serviço de Mercados e Feiras, tendo em atenção as conclusões apuradas 
pelo júri do referido concurso e constantes da referida ata.------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 77)----------- 
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2.18. – Propostas de atribuição de apoios financeiros:---------------------------------- 

 
Registo nº 1644, de 09 de fevereiro de 2023, da Divisão de Cultura, propondo, no âmbito do 
pedido de apoio financeiro, logístico e técnico, efetuado pela Associação Juvenil CulturMais 
para a realização do evento NADA Fest, a atribuição de um apoio pontual, no valor de 6.500,00 
€ para este evento.----------------------------------------------------------------------------------------------------
O apoio financeiro proposto refere-se à verba de 6.000,00 € destinados a despesas com a 
realização do NADA Fest, de acordo com orçamento apresentado, acrescido de 500,00 € para 
despesas de refeição do coro que integra o espetáculo musical com a banda The Gift.-------------
Propôs-se ainda que a Câmara Municipal assuma o pagamento da SPA do espetáculo The Gift, 
no valor de 550,00 €, e ainda, isenção do pagamento de taxas de utilização do Teatro 
Municipal, mais horas extraordinárias dos trabalhadores, se necessárias, e despesa com 
pessoal de sala.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importa referir que este espetáculo destina-se à angariação de fundos complementares para 
fazer face ao orçamento do NADA Fest, após pagamento de despesas com artistas, sendo a 
receita de bilheteira para a Associação CulturMais e estando os bilhetes disponíveis com 3 
valores, 22,00 €, 20,00 € e 18,00 €.--------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 78)----------- 
 
Registo nº 1876, de 16 de fevereiro de 2023, do Gabinete de Apoio aos Eleitos, propondo, na 
sequência dos pedidos de apoio enviados em 03-02-2023 pela Freguesia de Beringel e em 08-
02-2023 pela Freguesia de Cabeça Gorda, a atribuição de dois apoios financeiros, no valor de 
5.000,00 € cada, para a Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, no âmbito da realização do 
Festival do Cogumelo – Silarca 2023 e para Junta de Freguesia de Beringel, no âmbito da 
realização do Festival Sabores no Barro 2023, tendo em consideração a importância e 
relevância da realização dos eventos para aquelas freguesias assim como para o concelho de 
Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 79)----------- 
 
Registo nº 3186, de 16 de fevereiro de 2023, do Gabinete de Apoio aos Eleitos, propondo, na 
sequência da solicitação do Serviço de Pediatria do Hospital José Joaquim Fernandes, Unidade 
Local de Saúde do Baixo Alentejo, a atribuição de um apoio financeiro, no valor de 500,00 €, à 
Liga dos Amigos do Hospital de Beja, no âmbito da realização, nos dias 20 e 21 de abril de 
2023, do 1º Encontro de Pediatria no Alentejo, no Instituto Politécnico de Beja, tendo em 
conta que se trata de um evento científico importante para a cidade e para a região, onde 
estarão em discussão temas relacionados com a Saúde Infantil.------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 80)----------- 
 
Foram tecidas entretanto as seguintes considerações:------------------------------------------------------ 
 
Uma vez que o Festival do Cogumelo – Silarca e o Festival Sabores no Barro já representam 
uma marca no território, a senhora vereadora Maria de Fátima Estanque referiu que os 
vereadores da Coligação Democrática Unitária consideram que o apoio financeiro deveria ser 
superior, contudo, esperam que a Câmara Municipal, em termos logísticos, consiga beneficiar 
as Juntas de Freguesia alargando o apoio desta forma, disse.---------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara informou que em termos de canalização e eletricidade, 
entenda-se montagem, a Câmara Municipal tem muita dificuldade em dar esse apoio o que já 
foi comunicado a ambas as Juntas de Freguesia, contudo, não quis deixar de recordar que os 
apoios a estas iniciativas iniciaram-se em 2.500,00 € e agora são de 5.000,00 €.--------------------- 
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O senhor vereador Nuno Palma Ferro considerou que o apoio das instalações elétricas seria 
fundamental e referiu ainda que o programa eleitoral do PS referia claramente a valorização da 
marca “freguesia rural”, portanto, sendo estes dois eventos os melhores exemplos de 
valorização daquelas freguesias rurais o apoio deveria ser maior.----------------------------------------
Relativamente à Associação CulturMais mantém o que tem dito desde sempre, isto é, há que 
definir se o evento é de facto um eixo estratégico ou não mas essa decisão é do executivo em 
funções, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.19. – Proposta de aprovação do período de discussão pública do Plano 
Diretor Municipal de Beja;--------------------------------------------------------------------------------- 

 
Tendo terminado a concertação do processo de alteração do Plano Diretor Municipal de Beja, 
está a proposta de Plano em condições de ser apreciada pela Câmara Municipal para que 
delibere, de acordo com a seguinte minuta, a abertura do período de discussão pública:---------
1. Por deliberação da Câmara Municipal de Beja de 21.04.2021 foi determinado o início do 
procedimento de alteração do Plano Diretor Municipal de Beja para adequação ao Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) aprovado pelo Decreto-Lei nº 80/2015, 
de 14 de maio, na sua atual redação, sobretudo no que diz respeito ao processo de 
classificação e qualificação do solo, que implica o desaparecimento da categoria de solo 
urbanizável, passando a existir apenas solo urbano e solo rústico.---------------------------------------
2. A referida deliberação foi publicada na 2ª Série do Diário da República nº 219, de 10 de maio 
de 2021 através do Aviso nº 8593/2021.-------------------------------------------------------------------------
3. Foi ainda deliberada a dispensa da avaliação ambiental, na medida em que a referida 
alteração não é suscetível de ter efeitos significativos no ambiente, nos termos do disposto no 
artigo 120º, números 1 e 2 do RJIGT.------------------------------------------------------------------------------
4. A participação preventiva decorreu de 11.05.2021 a 11.06.2021 (artigo 88º, nº 2 do RJIGT), 
não tendo sido apresentadas quaisquer sugestões ou apresentadas informações sobre 
quaisquer questões que pudessem ser consideradas no âmbito do procedimento de 
elaboração da alteração ao PDM.----------------------------------------------------------------------------------
5. A reunião da Conferência Procedimental realizou-se no dia 31.03.2022, para a pronúncia das 
entidades competentes tendo a Concertação ficado concluída em 02/12/2022, nos termos do 
respetivo Relatório de 07.12.2022.--------------------------------------------------------------------------------
6. Concluído o período de acompanhamento do procedimento de elaboração da alteração ao 
PDM de Beja, segue-se a fase da Discussão Pública prevista no artigo 89º do RJIGT, pelo que, 
propõe-se a aprovação da abertura do período de discussão pública por um período de 30 
(trinta) dias úteis, bem como a sua publicitação no Diário da República, no site do Município e 
órgãos de comunicação social.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros referiu que no âmbito da decisão tomada na última reunião 
de câmara foi realizada a reunião entre a equipa interna os consultores externos que têm 
apoiado neste processo e os senhores vereadores pelo que está convencido que estão criadas 
as condições para se abrir a discussão pública.-----------------------------------------------------------------
Muito sucintamente deu conhecimento que esta proposta que altera o PDM de Beja de 2014 
trás os seguintes pontos fundamentais:-------------------------------------------------------------------------- 
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A Classificação do solo que é a motivação inicial desta alteração e que no fundo o maior 
impacto é fazer desaparecer o conceito de perímetro urbano passando-se a ter um regime 
diferente e mais flexível;---------------------------------------------------------------------------------------------
No âmbito do Regulamento, clarificar e aperfeiçoar algumas questões que decorrem da 
experiência que o Município tem desde 2014;-----------------------------------------------------------------
O estabelecimento das regras per equativas, mecanismo ao qual o Município já recorria 
pontualmente, nomeadamente, em questões de Planos de Pormenor e que passará a ser uma 
figura que pode ser utilizada de forma mais generalizada e com justeza maior para todos os 
proprietários que fiquem envolvidos nessas áreas sujeitas aos planos;----------------------------------
O aprofundamento das  orientações executórias para tornar a aplicação do PDM mais ágil;------
A atualização da Carta dos Condicionantes em que o maior impacto será a nova delimitação da 
REN (Rede Ecológica Nacional), procedimento que em simultâneo com a alteração processada no 
documento principal deixará o Município de Beja em condições de poder ter este PDM em 
vigor durante os próximos dez anos;------------------------------------------------------------------------------
A alteração da Carta de Riscos, ou seja, o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios e outras questões associadas ao risco que foram atualizadas em função do 
conhecimento do território, dotando o PDM, técnicos municipais e técnicos que trabalham 
para o Município de uma nova cartografia a uma escala mais detalhada que vai ficar disponível 
para consulta pública;-------------------------------------------------------------------------------------------------
Pretendeu-se clarificar a tipologia dos aglomerados urbanos que era uma complexidade que 
decorria do Plano mas sendo o PDM de Beja conhecido como um instrumento importante e de 
qualidade no fundo foi essa linha que se tentou seguir melhorando com a experiência, 
introduzindo as novas alterações legislativas e criando mecanismos que forneçam mais 
ferramentas para o trabalho do dia-a-dia como por exemplo a simplificação das regras 
aplicáveis aos espaços habitacionais no sentido de facilitar o trabalho de todos e um aumento 
generalizado da capacidade de construção que passa a ser progressiva passando-se de um 
cenário de área bruta absoluta para um cenário que que permite áreas de construção 
superiores em função da área do lote, no fundo, passando de intervalos fixos para intervalos 
progressivos;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uma maior flexibilidade ao nível da localização das atividades industriais e de apoio ao mundo 
rural, matéria com que o Município se debate no dia a dia com muitos pedidos nesse sentido, 
e também, nas regras aplicáveis ao Turismo que tem um impacto crescente com grande 
procura no território de novas unidades que se pretendem instalar e que obviamente 
observadas todas as regras são bem-vindas.--------------------------------------------------------------------
Finalmente referiu que não foi a falta de clareza que esteve na origem do processo inicial uma 
vez que esse foi seguramente consistente, foi a evolução ao longo dos anos que introduziu 
algumas dúvidas ao nível da clareza o que muitas vezes cria interpretações diferentes entre o 
munícipe e entre o Município que não abonam a favor da celeridade do processo.-----------------
Se aprovada esta proposta irá para publicação em Diário da República, de seguida entra em 
consulta pública durante 30 dias com dois canais para a participação, um digital que será 
disponibilizado no site do Município com mapas interativos para consultas e pesquisas e outro 
nos serviços da Divisão de Administração Urbanística onde estará uma cópia do documento 
em suporte físico, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado referiu que de facto tiveram razão quando “forçaram” a 
realização de uma reunião com a equipa técnica para serem elucidados de muitas questões e 
que foram praticamente todas dirimidas nessa reunião.----------------------------------------------------
Referiu que perante o reconhecimento de que a proposta de alteração do PDM apresentada 
pela equipa técnica está em condições de seguir para consulta pública, coloca-se a questão de 
prever o que de facto este instrumento de planeamento pode representar, enquanto meio de 
promoção do desenvolvimento. Dado que se dispõe de uma proposta de plano em 
consonância com a legislação em vigor e adequada às perspetivas estratégicas definidas há 
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uma década e que se mantêm atuais, é natural que se refira, pelo menos, duas questões que 
têm marcado a implementação do plano nos últimos anos.------------------------------------------------
Em primeiro lugar, registou-se um défice muito sério de liderança para implementar a 
estratégia contida no Plano. O atual Executivo PS, uma vez aceite o conteúdo estratégico, 
deveria ter envidado os esforços necessários à sua implementação e não andar à deriva como 
tem feito; mais, deveria ter personificado a dinâmica de execução dessa estratégia, recorrendo 
a métodos, posturas e atitudes que permitissem mobilizar vontades, atrair meios de 
investimento e, sobretudo, desbloquear os estrangulamentos que recaem sobre os projetos 
estruturantes, reconhecidos como tal no próprio Plano.----------------------------------------------------
Em segundo lugar, importa registar a disciplina pouco rigorosa na aplicação do PDM, tendo 
este executivo, de forma pávida e serena, assistido ao seu incumprimento. Este laxismo e 
permissividade denotam uma falta de autoridade administrativa e de rigor de gestão do 
território incomportável com a própria função de liderança que é necessária, para além das 
questões de legalidade eventualmente envolvidas, porque fica extremamente vulnerável no 
papel e exercício de protagonismo para concretização de ações pontuais ou sistemáticas, 
quando de iniciativas estratégicas se tratam.-------------------------------------------------------------------
O sentido desta crítica, deve ser apreendido exatamente com a preocupação construtiva que a 
colocam, nomeadamente contribuir para melhorar o papel do Município na dinamização de 
processos de desenvolvimento, disse.---------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro agradeceu às pessoas responsáveis pelo PDM que se 

disponibilizaram para realizar a reunião e espera que agora, na discussão pública, se consiga 
desdobrar a linguagem técnica para uma linguagem que os comuns mortais entendam e que o 
processo decorra com uma participação forte, ativa, plena e consciente dos cidadãos de Beja, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta.(Deliberação nº 81)----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado apresentou a seguinte Declaração de Voto:--------------------------
"A sessão com a equipa técnica responsável pela alteração do PDM em vigor revelou-se de 
crucial importância para a compreensão, não só em relação às linhas mestras que 
determinaram as opções introduzidas, mas também sobre o processo técnico e os 
enquadramentos relativos aos conteúdos de natureza normativa e regulamentar.------------------
O aprofundamento em geral sobre as temáticas versadas não seria possível sem recolher 
informações de “viva voz”, que permite em consciência decidir sobre matérias que vão 
seguramente condicionar o que poderá ocorrer no território do Concelho, em termos de 
desenvolvimento e de ocupação do espaço, nos próximos cinco a dez anos.--------------------------
Desde que foi estabelecido o processo de elaboração do PDM, em 1987, sempre os eleitos 
participaram, inclusivamente em fases precoces, na definição das soluções e opções propostas 
pelos técnicos, como forma de envolvimento na definição dos conteúdos com forte pendor 
político e social e com fortes impactes em matéria de ordenamento e desenvolvimento.---------
Se este momento de participação fosse preterido, como tinha sido concebido pelo executivo 
do PS, remetendo-o para a fase de consulta pública, significaria na prática um défice 
democrático, através da abstenção dos eleitos da oposição de se pronunciarem, em tempo útil 
e sem constrangimentos, sobre conteúdos relevantes que acabam por se traduzir em 
referenciais de compromissos a assumir com os munícipes. A realização da reunião com a 
equipa, antes de mais, permitiu obter um quadro de maior esclarecimento e aprofundamento 
sobre temáticas concretas, que possibilita inclusivamente a gestação de pontes consensuais 
entre os eleitos das diversas forças políticas, contribuindo, deste modo, para reforço da 
eficácia ao nível da obtenção de maior transparência no processo de planeamento em curso.---
Tendo em conta a análise da documentação entregue aos eleitos da Câmara Municipal e 
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considerando os elementos de informação obtidos na sequência da reunião com a equipa 
técnica, a CDU vota a favor da submissão da proposta de alteração do PDM de Beja à consulta 
pública.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para o efeito e para que conste em ata, a decisão tem como suporte de fundamentação as 
seguintes considerações:---------------------------------------------------------------------------------------------
1 – A alteração deveu-se, no essencial, à incorporação nos PDM a nível nacional dos conceitos e 
princípios constantes na Lei nº 31/2014, de 30 de maio, Lei de Bases Gerais da Política Pública 
de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo, e do Decreto Regulamentar nº 
15/2015, de 19 de agosto, que define os critérios de classificação e reclassificação do solo;------
2 – Não se registaram alterações ao enquadramento estratégico constante no PDM em vigor, 
nem alterações aos regimes essenciais de interdições e condicionamentos de ordenamento 
previstos no referencial regulamentar em vigor e que justificou a dispensa do procedimento de 
avaliação ambiental estratégica;-----------------------------------------------------------------------------------
3 – A aplicação regulamentar do novo enquadramento legislativo do Diário de República 
15/2015 traduziu-se, no essencial, na eliminação da categoria de solo urbanizável, que passou 
a ser urbanizado, a colmatar ou a reverter para solo rústico, e alteração da designação de 
espaços agrícola e agrossilvopastoril, que passou a ser respetivamente agrícola de produção e 
outros espaços agrícolas;--------------------------------------------------------------------------------------------
4 – A revisão da REN constituiu outro aspeto que foi objeto da alteração, apesar de assumir, 
enquanto componente de planeamento, um procedimento próprio, revelava-se igualmente 
como um domínio a clarificar com a equipa técnica, dada a controvérsia que tem vindo a 
suscitar a nível nacional a sua delimitação, por se ter traduzido genericamente na diminuição 
da área a abranger. Neste sentido, foi questionado o respetivo impacto sobre o território 
concelhio, tendo sido afirmado que a diminuição de área não tem efeitos sobre a estrutura 
ecológica municipal, porque esta figura manteve-se, no essencial, inalterada porque 
contempla outras formações biofísicas que estabelecem áreas de proteção e preservação 
articuladas em rede, permitindo a sustentabilidade de usos e ocupações do espaço rústico. A 
abrangência mais significativa da alteração à REN circunscreve-se ao nível da edificabilidade 
que passa a ter, decerto modo, uma distribuição mais uniformizada pelo território concelhio, 
com garantias, segundo afirmação proferida, que o impacte no âmbito da sustentabilidade 
ambiental não é afetado, por ser compensado pela existência das componentes primária 
(nomeadamente áreas classificadas de Zonas de Proteção Especial e uma Zona Especial de 

Conservação), secundária (áreas e bolsas ecológicas municipais, no âmbito das quais se destacam os 

Charcos Temporários Mediterrânicos) e terciária, que assegura a interligação entre espaços 
(através das faixas, canal e cordão ecológicos municipais);--------------------------------------------------------
5 – Ainda relacionado com esta temática, foi confirmado pela equipa que as faixas de proteção 
sanitária e paisagista não sofreram alterações, quer em termos de distância constitutiva, quer 
ao nível do conteúdo regulamentar;------------------------------------------------------------------------------
6 – Sobre a edificabilidade, regista-se com agrado a flexibilização das componentes de apoio às 
atividades económicas, reafirmando a necessidade de acomodar uma relação de equilíbrio 
com o espaço envolvente, mantendo a orientação geral de concentração da ocupação 
construtiva e articulação com as figuras de ordenamento que estabelecem regimes restritivos 
para a dispersão de unidades industriais não diretamente associadas às valências 
agropecuárias. De acordo com a referência técnica, as alterações introduzidas vão ao encontro 
da estratégia de desenvolvimento económico e social definida no regulamento do PDM;----------
7 – Em relação ao quadro regulamentar reconhecido ao ora designado como “outro espaço 
agrícola”, em contraponto ao espaço agrícola de produção, são mantidos os princípios e 
normas referentes ao espaço agrossilvopastoril, figura em vigor, coincidindo igualmente com a 
distribuição geográfica na planta de ordenamento. Neste espaço, é assumido como princípio 
de sustentabilidade, associado ao equilíbrio biofísico e a propósitos estratégicos de assegurar a 
diversificação de atividades na área rural, a preservação de valores patrimoniais de natureza 
socio cultural e ambiental e a defesa da saúde pública, a interdição da intensificação cultural 
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da agricultura e da atividade pecuária, reforçando as condições para ser garantida uma 
agricultura multifuncional, orientada para padrões de qualidade na produção de alimentos, 
incluindo as práticas em regimes subordinados a protocolos de agricultura biológica;--------------
8 – Esta perspetiva de multifuncionalidade atribuída ao outro espaço agrícola, afigura-se 
igualmente importante manter, para assegurar a preservação da paisagem e das áreas de 
proteção inseridas na rede Natura, potenciando os valores ecológicos e biofísicos presentes no 
território. Esta orientação normativa salda-se também num instrumento de compensação em 
relação à diminuição da área da REN;-----------------------------------------------------------------------------
9 – Outra nota que se reteve da exposição da equipa técnica e que merece ser enfatizada, diz 
respeito à qualidade e consistência técnica do PDM em vigor, que em traços mais marcantes, 
excetuando a necessidade de assegurar a conformidade com a legislação entretanto publicada, 
mantém-se adequado aos desafios que se colocam ao território concelhio. Apesar desta 
realidade, a equipa empenhou-se em melhorar o plano com afinamentos de pormenor que 
podem vir a beneficiar o processo de implementação do plano;------------------------------------------
10 – Face ao exposto, ficámos com a convicção que o Município continua com um bom plano, 
não sendo efetivamente este instrumento de gestão do território que vai representar 
bloqueios ao desenvolvimento local, nomeadamente através da conciliação de interesses 
presentes e da conjugação de sensibilidades que legitimamente emergem entre os residentes 
e atores, e que permite reforçar e aprofundar competências económicas, sociais e culturais tão 
necessárias ao incremento de dinâmicas que promovam o desenvolvimento sustentável do 
Concelho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estas são as notas que se deixam neste importante momento de submissão da proposta de 
alteração do PDM de Beja à consulta pública.”, disse.-------------------------------------------------------- 
 

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

 
Requerido por Joaquim Manuel Estevens da Silva e Sérgio Manuel Duarte Frade, que 
pretendendo vender a Fração A do prédio sito na Rua dos Infantes, nos 2, 4, 6, 8 e Praça da 
República nos 23, 24 e 25, em Beja, pelo valor de 90.000,00 €, 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 82)- 
 
Requerido por Montepio Arrendamento III – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado, que 
pretendendo vender o prédio sito na Rua dos Infantes, nos 28, 30 e 32, em Beja, pelo valor de 
124.200,00 €, 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 julga-se que deve ser exercido o direito de preferência pelo valor 
indicado adquirindo o Município o imóvel para afetar à Estratégia Local de Habitação.------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 83)------- 
 
Requerido por BEJALAR – Louças e Vidros de Sebastião & Filhos, Ldª, que pretendendo vender 
o prédio sito na Rua Alexandre Herculano, nº 14, em Beja, pelo valor de 90.000,00 €, 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 84)- 
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O senhor vereador Rui Eugénio, relativamente ao pedido sobre a preferência na venda do 
prédio sito na Rua dos Infantes, nos 2, 4, 6, 8 e Praça da República nos 23, 24 e 25, acrescentou 
que no entender dos vereadores da Coligação Democrática Unitária o mesmo poderia ser 
igualmente adquirido uma vez que é um imóvel que se reveste de alguma importância 
inclusivamente para fazer a ligação que já existe na mesma rua propriedade da Câmara 
Municipal, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros referiu que em última análise o que se pretende é que os 
imóveis sejam reabilitados ou recuperados e sejam devolvidos à população mas também que 
este exercício do direito de preferência não impeça que privados possam recuperar e dar 
corpo a essas iniciativas e, neste caso, a recomendação dos serviços foi não optar pelo 
exercício desse direito, disse.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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:---------- 
 

2.21. – Proposta de investimento social no Projeto COM_VIDA;-------------------- 

 
A senhora vereadora Marisa Saturnino referiu que o Projeto COM_VIDA tem vindo a 
desenvolver um trabalho notório e de relevante importância direcionado à população com 65 
e mais anos, do concelho de Beja, ao nível do desenvolvimento de atividades de promoção da 
saúde, bem-estar e envelhecimento ativo. Este tipo de trabalho tem sido realizado através da 
implementação de atividades de ginástica sénior, bem como de sessões de estimulação 
cognitiva e artes plásticas em todas as freguesias rurais e urbanas, sendo que o seu impacto ao 
nível do bem-estar físico e psicossocial das pessoas envolvidas é bastante positivo.----------------
Um dos fatores inovadores do Projeto COM_VIDA prende-se com a avaliação e monitorização 
regular da QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR dos destinatários da intervenção, que foi sendo 
feita ao longo do projeto, em parceria com o Instituto Politécnico de Beja (observatório das 

dinâmicas do envelhecimento), sendo por isso reconhecido a nível nacional como uma marca de 
referência de boas práticas na área do envelhecimento ativo.---------------------------------------------
O projeto COM_VIDA promove semanalmente 87 atividades regulares de estimulação 
motora/ginástica sénior, estimulação cognitiva, artes plásticas e hidroginástica, para além 
envolver os utentes em atividades intergeracionais e outras atividades em parceria com as 
instituições e entidades do concelho (cerca de 500 utentes envolvidos desde o início do projeto).----
Face ao exposto, no sentido de garantir a qualidade de vida da população sénior do concelho 
de Beja e dar resposta às necessidades solicitadas, é importante afetar mais um técnico de 
desporto à equipa existente, para aumentar o número de aulas por semana em todas as 
freguesias (atualmente conseguem assegurar uma aula por semana, pretendem aumentar para 2 a 3 

aulas semanais). Para o efeito, é solicitado ao município um acréscimo financeiro referente ao 
valor do Investimento Social no projeto COM_VIDA, calculado a partir do valor do custo total do 
projeto, equivalente a 41.850,00 €, de forma a assegurar e aumentar a regularidade das 
atividades desportivas a todos os seniores do concelho.----------------------------------------------------
Atendendo à avaliação positiva dos resultados ao nível do bem-estar, saúde e envelhecimento 
ativo dos mais vulneráveis, reforçando aquilo que tem sido o apoio prestado a este tipo de 
população, no sentido de aumentar a qualidade de vida e evitar o isolamento na luta contra a 
exclusão, para além de que este é um projeto que custaria muito mais à Câmara Municipal se 
não fosse com a colaboração do Centro Social Nossa Senhora da Graça, que aqui hoje se faz 
representar e que cumprimentou honradamente, propôs o aumento do investimento social 
solicitado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O senhor vereador Vítor Picado cumprimentou a equipa do projeto COM_VIDA endereçando-
lhe os parabéns e referiu que nunca colocaram em causa a dinâmica do projeto e o impacto 
que está a ter na população sénior, solicitaram sim algumas informações concretas, 
nomeadamente, quanto já foi investido, perceberam e estão de acordo que esta atividade 
ficaria muito mais cara à Câmara Municipal se fosse esta que dinamizasse a atividade per si, 
perceberam também que o que esteve na génese do projeto é a filantropia de investimento e 
que se pretende manter o mesmo municipal e como tal irá continuar a investir o que é 
legítimo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agradeceu também a troca de emails com o Presidente do Centro Social embora ainda não 
tivessem tido oportunidade de reunir para solicitar outra informação que naturalmente será 
fornecida, mas que continuam a considerar que a Câmara Municipal deveria ter em seu poder. 
Face ao exposto irão votar favoravelmente esta proposta, disse.----------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino, como referiu na reunião anterior, lembrou que os 
documentos que a instituição tem que fazer chegar necessariamente à Divisão Administrativa 
e Financeira são a Declaração de Não Dívida à Segurança Social e a Declaração de Não Dívida 
às Finanças, portanto, enquanto vereadora não tem competência de estar a “mexer” em 
documentação da instituição por isso remeteu essa questão para o Presidente da Direção que 
terá oportunidade de clarificar todas as dúvidas, disse.----------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta.(Deliberação nº 85)----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.22. – Proposta de alteração ao Programa de Apoio às Instituições 
Particulares de Solidariedade Social;---------------------------------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino informou que no Programa de Apoio às Instituições 
Particulares de Solidariedade Social está prevista a concessão de uma comparticipação anual 
fixa de 1.000,00 €, através do Programa de Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições, 
para minimizar os encargos decorrentes da atividade regular de funcionamento de cada 
Instituição. Atendendo à importância do papel das IPSS`s e Associações no desenvolvimento 
social do Concelho, bem como o trabalho que desenvolvem na dinamização de respostas que 
conduzem à melhoria de qualidade de vida dos Munícipes, e considerando que se verifica que 
estas se encontram com problemas financeiros, após o período de pandemia que vivenciamos 
e o aumento do custo de bens essenciais, como alimentos, eletricidade e gás, propôs que a 
comparticipação anual fixa de 1.000,00 €, fosse atualizada para o valor de 1.250,00 €.------------
Considerando ainda, que para o planeamento prospetivo dos equipamentos e respostas do 
Concelho, existe a necessidade de recolha de informação o mais ajustada possível, de forma a 
facilitar este mapeamento social, propôs a alteração da ficha de candidatura do Programa de 
Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições, que constitui documento anexo número 
doze e faz parte integrante da presente ata e caso a proposta de aumento da comparticipação 
financeira às Instituições fosse aprovada, solicitou também que as candidaturas aprovadas em 
reunião de câmara de 26 de janeiro de 2023 (Associação dos Reformados, Pensionistas e Idosos do 

Concelho de Beja e SOLIM), fossem também abrangidas pelo novo valor.--------------------------------- 
 
A senhora vereadora Maria de Fátima Estanque, propôs, uma vez que a maior parte das IPSS’s 

é obrigada a apresentar o relatório de contas até ao final de abril e não até 31 de março como 
é regulamentado no programa e verificando que não está prevista esta alteração como já têm 
sugerido noutras ocasiões, que a data fosse alterada para 30 de abril porque se um dos 
documentos a entregar com o formulário de candidatura é o relatório de contas do ano 
anterior, o mesmo só estará disponível para a maior parte das instituições em abril depois de 
aprovados nas suas Assembleias Gerais, disse.----------------------------------------------------------------- 
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A senhora vereadora Marisa Saturnino concordou plenamente com a proposta apresentada 
pela senhora vereadora que já tinha sido feita no ano transato pelo que a mesma será 
integrada no Programa.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado referiu que os vereadores da Coligação Democrática Unitária 
concordam com a proposta apresentada e com a ficha de caraterização que vai de encontro à 
necessidade de rapidamente sentar todas as entidades do Concelho com intervenção na área 
social para definir uma estratégia concertada de intervenção e perceber como é que se 
consegue “cozer” todas estas iniciativas face à realidade atual, aliás, como já tinham afirmado 
há tempo atrás porque é importante envidar esforços para resolver as problemáticas que se 
avolumam e que por vezes dão origem a movimentos populistas como aqueles que se assistem 
muitas vezes nas redes sociais.-------------------------------------------------------------------------------------
Em seguida leu os números 1, 2 e 3 do artigo “Fiscalização” do Programa que de alguma forma 
vai contra a afirmação que a senhora vereadora Marisa Saturnino fez no ponto anterior sobre 
não ter competências para estar a solicitar alguma informação: Citou:---------------------------------
“1 – A Câmara Municipal de Beja poderá a qualquer momento fiscalizar a aplicação dos apoios 
que atribuiu, solicitando documentação comprovativa da utilização dos referidos apoios e de 
forma presencial através de visitas ao local onde decorrem as atividades;-----------------------------
2 – O incumprimento do pedido de apoio obriga à reposição das verbas atribuídas pelo 
Município, caso exista deliberação nesse sentido;------------------------------------------------------------
3 – Em caso de não realização das atividades subsidiadas a IPSS/Associação deve comunicar a 
situação á Câmara Municipal.”, fim de citação; portanto, pessoalmente está de acordo com 
este ponto introduzido ao nível da fiscalização uma vez que os deixa confortáveis com aquilo 
que se delibera aqui em reunião de câmara, disse.----------------------------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino, relativamente à proposta de reunião alargada e para 
além dos momentos na Rede Social, no CLAS e na constituição do NPIZA para fazer face a essa 
problemática concreta que o senhor vereador não referiu mas que depreendeu se tratar da 
questão dos migrantes, informou que está agendada uma reunião para dia 09 de março que 
servirá para concertar mais ainda essa intervenção, nomeadamente, num período em que o 
Município está prestes a assumir as competências no domínio da ação social.------------------------
Relativamente à outra questão, referiu que este ponto é necessário no programa uma vez que 
as instituições muitas vezes solicitam sobreposições de apoio para iniciativas que estão 
contempladas nos seus planos anuais de atividades e portanto os serviços têm que fazer essa 
análise para saber o que já foi apoiado no âmbito da atividade regular e que não pode 
naturalmente ser apoiado no âmbito da atividade pontual. No caso do projeto COM_VIDA não 
lhe cabe analisar as contas da instituição mas sim que lhe façam chegar a documentação que 
referiu anteriormente bem como os relatórios do projeto e de como é que o mesmo está a 
decorrer, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta.(Deliberação nº 86)----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.23. – Proposta de aprovação da Lista Provisória de atribuição de Bolsas 
de Estudo a alunos do Ensino Superior do Município de Beja de Famílias 
Carenciadas ou Numerosas;------------------------------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 1927, de 17 de fevereiro de 2023, do Serviço de Educação, no qual informa que 
após análise das candidaturas a Bolsas de Estudo a alunos do Ensino Superior de Famílias 
carenciadas ou numerosas, em fase de apreciação liminar, o Júri solicitou elementos 
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adicionais, bem como realizou dois atendimentos presenciais, pelo que, seguidamente foram 
apreciados os documentos apresentados dentro do prazo estabelecido, obtendo-se a Lista 
Provisória, a qual se submete a aprovação a fim que dê lugar à Audiência de Interessados, de 
acordo com as Atas números 1 e 2, que constituem documento anexo número treze e fazem 
parte integrante da presente ata.----------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 87)----------- 
 

2.24. – Auxílios Económicos 2022/2023 – 2º pagamento;------------------------------ 

 
Considerando as competências do Município no âmbito da ação social escolar, estabelecidas 
no Decreto-Lei nº 55/2009, de 02 de março, regulado pelo Despacho nº 8452-A/2015 (com as 

alterações do Despacho nº 5296/2017, de 16 de junho, e Despacho nº 7255/2018, de 31 de julho), 
relativamente a atribuição de auxílios económicos aos alunos do 1º ciclo do ensino básico para 
comparticipação nos encargos com material escolar, apresenta-se, para aprovação, a relação 
dos alunos que concluíram o respetivo processo após a 1ª proposta de pagamento que no 
totaliza 54,64 € e constitui documento anexo número catorze que faz parte integrante da 
presente ata, mediante entrega das faturas/recibos das despesas realizadas com aquela 
aquisição.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os montantes a atribuir são determinados em função do posicionamento nos escalões de 
rendimentos para atribuição de abono de família dos alunos e do estipulado no despacho de 
27/06/2017, proferido no Procº 2017/650.10.100/43.-------------------------------------------------------
De referir que nos casos dos alunos cujas faturas entregues totalizaram valor inferior a 75% do 
auxílio económico em causa, são-lhes atribuídos os valores correspondentes às faturas 
apresentadas, conforme despacho de 24/10/2017, proferido no Procº 2017/650.10.100/1057.-
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 88)----------- 
 

2.25. – Proposta de aprovação de minuta;------------------------------------------------------ 

 
A senhora vereadora Marisa Saturnino, na sequência da candidatura efetuada pelo Clube 
Desportivo e Recreativo Salvadense ao Fundo Crescer 2024, no valor total de 204.200,00 €, 
promovida pela Associação de Futebol de Beja, que foi aprovada e que será comparticipada 
pela Associação de Futebol com uma verba na ordem dos 70.000,00 € mais um apoio no valor 
de 20.000,00 € disponibilizado pela União de Freguesias de Salvada e Quintos, propôs a 
aprovação da seguinte Declaração de Compromisso para apoiar um projeto que já devia ter 
vinte anos de existência mas lamentavelmente por várias vicissitudes ficou pelo caminho:-------
"Declaração de Compromisso:-------------------------------------------------------------------------------------
O Município de Beja declara que se compromete a assegurar o financiamento de parte do 
remanescente do investimento no âmbito da candidatura ao Fundo Crescer 2024 pelo Clube 
Desportivo e Recreativo Salvadense, até ao limite de 150 000,00 € (cento e cinquenta mil 
euros), de acordo com a deliberação da Câmara Municipal de 22/02/2023.---------------------------
O apoio financeiro será disponibilizado nos termos de protocolo a celebrar, para o efeito, entre 
as partes.”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quis ainda acrescentar que afinal de contas o executivo não se demitiu das suas 
responsabilidades conforme Declaração de Voto apresentada na altura da votação das 
Grandes Opções do Plano e Orçamento da Câmara Municipal para 2023 quando o senhor 
vereador Vítor Picado disse que o Município se tinha libertado da preocupação do campo de 
futebol da Salvada, de que era proprietário, tendo transferido a respetiva propriedade para o 
Clube.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro fez a seguinte intervenção:----------------------------------------
Congratulou o senhor Presidente da Câmara pelo relvado sintético do Salvadense, desejo 
antigo e essencial na infraestruturação de equipamentos pelo que obviamente que o “Beja 
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Consegue” iria votar a favor como votará sempre a favor de qualquer que seja a valorização 
desportiva do Concelho de Beja. Contudo, fica a faltar Albernoa e tanto quanto teve 
conhecimento depois de falar com o Presidente do Albernoense a verba que a Câmara 
Municipal disponibilizava para o arrelvamento do campo seriam vinte ou trinta mil euros, 
portanto, com setenta mil de comparticipação dá cem mil, para os duzentos mil faltam outros 
cem mil, razão pela qual o Futebol Clube Albernoense não se candidatou.-----------------------------
Neste sentido perguntou se houve dois discursos ou se o senhor Presidente vai aproveitar para 
revelar que no próximo ano arrelvará o campo do Albernoense fechando assim um ciclo pelo 
menos daqueles que reivindicam, mediante a sua atividade desportiva, o direito a terem um 
campo sintético ainda para mais com a possibilidade de se criar um Pólo de atratividade 
turístico tendo em conta a existência na zona de uma grande intervenção de unidades 
hoteleiras. Resolvida a questão do Salvadense com a mea-culpa do senhor Presidente no 
sentido de mudar de opinião uma vez que sempre afirmou que os sintéticos não eram 
prioridade do executivo neste mandato e que só apoiaria com verbas a rondar os vinte mil 
euros, considerou que esta foi uma boa decisão e que revela uma boa abertura mas falta o 
Albernoense pelo que cá estará para lutar que isso aconteça.---------------------------------------------
Deu os parabéns ao Salvadense e aos seus dirigentes pelo grande mérito que tiveram na luta 
que têm travado à semelhança dos dirigentes do Albernoa, disse.--------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado deu os parabéns ao Salvadense e pegando nas palavras do 
senhor vereador Nuno Palma Ferro que correspondem à verdade, referiu que sempre foi 
assumido pelo executivo em permanência que os relvados sintéticos não eram uma prioridade, 
portanto, ainda bem que houve uma inversão do discurso, aliás, o Presidente do Albernoense 
transmitiu-lhes isso mesmo, ou seja, que na altura não avançou com a candidatura porque o 
discurso foi que a Câmara Municipal só disponibilizaria vinte ou trinta mil euros. Salientou 
ainda que houve a oportunidade de a Câmara Municipal poder investir cerca de cinquenta mil 
euros uma vez que havia um parceiro privado disponível a fazer grande parte deste 
investimento, mas que ao tentar entrar em contato com a autarquia não obteve qualquer 
resposta. Posto isto, referiu que estão completamente de acordo com a assinatura desta 
Declaração e com a disponibilização da verba em questão mas continuarão a estar atentos aos 
outros sintéticos que ficam a faltar, disse.----------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara disse que efetivamente os sintéticos não constituem 
prioridade para o executivo da Câmara Municipal de Beja, não constituíram no programa 
eleitoral de 2017 nem no programa eleitoral de 2021, portanto, algum sintético que não seja 
feito não era compromisso eleitoral neste mandato porque entendem que as freguesias têm 
outras prioridades e que a altura dos sintéticos chegará, aliás, quando definiram o percurso 
que pretendem fazer na Câmara Municipal de Beja em 2017 definiram, desde logo, que os 
sintéticos ficariam para um eventual terceiro e último mandato.-----------------------------------------
Dito isto, referiu que a Câmara Municipal não incentivou ou desincentivou nenhum clube a 
apresentar candidaturas nesta fase, os dirigentes foram livres de o fazer a este projeto da 
Associação de Futebol de Beja, aliás, deste caso em concreto ele próprio apenas tomou 
conhecimento quando na altura da assinatura da escritura de doação do campo de futebol no 
Cartório da Vila de Cuba, os dirigentes do Salvadense lhe transmitiram que 
independentemente de se fazer o sintético ou não optariam por avançar com a candidatura.---
Mais informou que as bases de partida entre Albernoa e a Salvada não eram exatamente as 
mesmas, ou seja, é verdade que Albernoa começou a pedir um sintético desde alguns anos a 
esta parte, mas a Salvada, em termos de “lista de espera” tem prioridade. No dia 12 de março 
de 2009, foi visado pelo Tribunal de Contas um empréstimo de seiscentos e cinquenta mil 
euros para dois sintéticos, um em Beringel e outro na Salvada, dos quais o Município utilizou 
quinhentos mil euros e o certo é que os sintéticos continuam a não existir. Também é verdade 
que a Câmara Municipal de Beja, de alguma forma, já compensou Beringel ao executar as 
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obras no Largo Dr. Carlos Moreira, num valor de duzentos e oitenta mil euros com 
financiamento de cento e vinte e sete mil euros sendo o restante pago pelo Município de Beja. 
Já a Salvada até este momento não foi compensada, mas também em momento nenhum isso 
foi abordado entre o Presidente da Câmara e os Presidentes da Junta da Salvada, o anterior e 
atual, nem com os dirigentes do clube e, havendo um esboço de um projeto para construção 
de uma zona de lazer e de festividades comum que mais ou menos custará o dinheiro do 
sintético, a Câmara Municipal, como pessoa de bem, tentará ultrapassar essa utilização do 
nome de Beringel e da Salvada por quinhentos mil euros que entraram nos cofres da autarquia 
para servir de empréstimo aos dois campos que nunca foram executados e talvez se o da 
Salvada já existisse se pudesse nesta fase estar agora a falar do de Albernoa.------------------------
Disse ainda que o Presidente do Albernoense sempre lhe transmitiu que provavelmente com 
parceiros estratégicos da área do turismo da área do concelho conseguiria um valor 
significativo para cobrir as despesas de um sintético, valores que até ao dia de hoje, que tenha 
conhecimento, não chegaram à Câmara Municipal de Beja e se o Presidente do clube 
apresentar um valor semelhante àquele que a Salvada conseguiu, cerca de cem mil euros cá 
estarão para estudar a antecipação de um sintético não para o próximo mandato mas 
eventualmente para o atual. Este é o ponto da situação e às vezes aquilo que se diz não é bem 
assim ou porque houve mau entendimento entre as partes ou porque alguém não percebeu 
bem, agora a Câmara Municipal de Beja nunca afirmou que investia vinte ou trinta mil euros 
num sintético, pode garantir sim que o próximo campo a ser tido em consideração será o de 
Albernoa mas não pode garantir o espaço de tempo em que isso ocorrerá, disse.------------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro referiu não compreender a noção quando o senhor 
Presidente disse que Beringel já foi ressarcido porque houve um investimento no Largo Dr. 
Carlos Moreira porque são coisas perfeitamente diferentes, o dinheiro é finito e os recursos 
são escassos, portanto, a sua preocupação é a visão redutora de freguesia a freguesia e não se 
olhar ao Concelho como um todo. Depois crê que ficou absolutamente claro neste caso em 
concreto que se nunca houve uma conversa onde a Câmara Municipal se disponibilizou a 
chegar aos cento e cinquenta mil euros se tivesse na pele do Presidente do Albernoense fazia 
exatamente igual e nem sequer pensava em submeter candidatura alguma porque não é 
viável. A questão que deixou foi; se o clube se tivesse candidatado e o projeto tivesse sido 
aprovado a Câmara Municipal disponibilizaria mais cento e cinquenta mil euros? Da sua parte 
deu o assunto como esclarecido esperando sinceramente que o senhor Presidente torne 
possível esta e outras infraestruturas desportivas que fazem falta às freguesias rurais e ao 
movimento que as mesmas induzem ao sábado à tarde especialmente o campeonato da 2ª 
Divisão Distrital, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, relativamente a esta intervenção, referiu que o senhor 
vereador Nuno Palma Ferro tocou num ponto essencial quando disse que o dinheiro é finito. 
Depois, não se pode induzir das suas palavras que Beringel não vá ter de aqui a algum tempo 
um relvado sintético porque a questão está na prioridade, ou seja, existem duas freguesias 
cujos nomes foram utilizados que tinham uma expetativa legítima uma vez ter sido criado um 
empréstimo para esse fim e que não foi utilizado para o mesmo o que faz com que as mesmas 
tenham esse “crédito” por parte da Câmara Municipal de Beja. O que disse foi que Beringel, 
com as obras da Praça Dr. Carlos Moreira onde o Município investiu uma verba interessante foi 
de alguma forma compensada, mas uma coisa não invalida a outra, contudo, deixa de ser 
prioritária. A Salvada ainda não teve essa melhoria que tem direito, nem no tal espaço comum 
de festividades nem no campo sintético é apenas isso, portanto, as coisas têm de ser feitas de 
forma a que as freguesias sejam beneficiadas com as verbas que o Município dispõe e com as 
prioridades estabelecidas, tudo ao mesmo tempo é que não é possível, disse.----------------------- 
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O vereador Vítor Picado uma vez que se falou mais uma vez nas questões do passado e 
relativamente àquilo que o senhor Presidente disse sobre a utilização dos nomes das 
freguesias de Salvada e Beringel, referiu que já ouviu outras explicações acerca do que se 
passou como por exemplo que na altura os campos de Salvada e Beringel não foram 
executados porque foram desviados para a Cabeça Gorda e para o Bairro da Conceição e não 
foi nada disso que se tratou. Por outro lado e por uma questão de transparência considerou 
importante clarificar mais uma vez que as verbas foram utilizadas, pelo que sabe e na altura, 
para o pagamento de vencimentos dos trabalhadores e que logo a seguir a Câmara Municipal 
teve oportunidade de intervir nos relvados sintéticos mas, por uma questão de opção política 
porque houve mudança de executivo, decidiu não o fazer criando-se um facto político que se 
arrasta há um conjunto de anos e que vem prejudicando essas populações, disse.------------------ 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino, para terminar este assunto, referiu que discorda 
quando o senhor vereador Nuno Palma Ferro falou em visão redutora porque só existindo um 
sintético nas freguesias rurais, nomeadamente, na Cabeça Gorda, o executivo quando tomou 
posse no anterior mandato decidiu deslocar um sintético que estava previsto para os clubes da 
cidade para o Penedo Gordo.---------------------------------------------------------------------------------------
Deu conhecimento ainda que, segundo as informação que tem, apenas três clubes foram 
apoiados por este Fundo Crescer, um deles em Castro Verde, o Salvadense e o Despertar 
Sporting Clube e havendo um excedente é muito provável que a Associação de Futebol de Beja 
volte a abrir novas candidaturas às quais o Albernoense ou outro clube qualquer se podem 
candidatar, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocado à votação a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta.(Deliberação nº 89)----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.26. – Pedidos de adiantamento da 1ª tranche dos subsídios a atribuir 
no âmbito do Programa de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo 
2023:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Despertar Sporting Clube, a antecipação da primeira tranche de apoio à 
atividade desportiva regular (PAMAD) de forma a, por um lado, colmatar as despesas com o 
recente investimento no Ginásio DSC, e por outro, evitar o endividamento junto da Banca.-------
Atendendo à importância estruturante deste investimento e face à exigência financeira para o 
implementar, propõe-se a antecipação da primeira tranche no âmbito do PAMAD, no valor de 
12.500,00 €.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 90)------------- 
 
Solicitado pelo Clube de Patinagem de Beja, a antecipação da primeira tranche de apoio à 
atividade desportiva regular (PAMAD) atendendo às despesas imediatas que terá que assumir 
na participação nos campeonatos nacionais nas modalidades de hóquei em patins (no escalão 

sénior haverá uma deslocação aos Açores) e patinagem artística, pelo que se propõe a antecipação 
da primeira tranche, no âmbito do PAMAD, no valor de 10.000,00 €.------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 91)------------- 
 

2.27. – Proposta de atribuição de um subsídio;---------------------------------------------- 

 
A senhora vereadora Marisa Saturnino, propôs a atribuição de um subsídio, no valor de 500,00 
€ ao Agrupamento 641 de Beja do Corpo Nacional de Escutas, para fazer face às despesas 
com a deslocação a Santa Margarida, concelho de Constância, entre os dias 19 e 21 de 
fevereiro, uma vez que o transporte solicitado não se pode realizar e as atividades a 
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desenvolver estão incluídas no plano de atividades do Agrupamento e são extremamente 
importantes para a educação não formal dos escuteiros, alguns deles institucionalizados, com 
recursos financeiros muito reduzidos.----------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 92)------------- 
 

2.28. – Resumo Diário de Tesouraria nº 35, relativo ao dia vinte de 
fevereiro de dois mil e vinte e três;------------------------------------------------------------------ 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de oito milhões, 
quatrocentos e trinta e cinco mil, trezentos e vinte e sete euros e dois cêntimos, sendo sete 
milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e seis euros e oitenta 
cêntimos de operações orçamentais e seiscentos e setenta e seis mil, trezentos e setenta 
euros e vinte e dois 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:--------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara tomou nota das sugestões apresentadas pelo senhor Hélder 
Parrinha, nomeadamente, a possibilidade de instalação de mais bebedouros no Parque da 
Cidade uma vez que o mesmo irá sofrer intervenções bem como a necessidade de substituir o 
espelho de trânsito instalado no fim da Rua Afonso Lopes Vieira que está baço.--------------------- 
 
Carlos Dias: Relativamente ao Fórum Romano, disse que quando se estava a deslocar para 
assistir à reunião passou na Rua da Moeda e verificou que aquele espaço histórico quase único 
a sul do país está cheio de arbustos. Uma vez que se tem aqui falado inúmeras vezes da 
importância daquele vestígio arqueológico, desde que se iniciaram as escavações em 1997, 
reparou sempre que os autarcas, sem exceção, nunca partilharam uma simpatia pelo mesmo 
porque se o tivessem feito provavelmente a situação não seria aquela, pelo que pediu ao 
senhor Presidente se lhe podia informar sobre o montante de investimento na investigação e 
escavações arqueológicas e qual vai ser o futuro daquele espaço quando há quase um ano a 
empreitada foi aprovada, bem como se lhe pode confirmar se realmente e da informação que 
tem, já foram investidos desde 1997 em trabalhos de investigação e de escavação 
arqueológica, incluindo o Centro de Arqueologia e Artes, cerca de 3.800.000,00 €, porque são 
valores avultadíssimos para um projeto que está estancado e que não permite às pessoas 
observarem aquele vestígio do exterior.-------------------------------------------------------------------------
Solicitou também autorização para visitar o espaço ou através do varandim que se encontra 
nas traseiras ou indo mesmo lá dentro uma vez que tem necessidade de fazer uma análise 
para não cometer uma apreciação deformada daquela realidade bem como acesso à 
informação e aos documentos relativos ao Plano de Intervenção em Espaço Rústico da Fonte 
dos Frades uma vez que não ficou esclarecido numa das últimas reuniões sobre o que foi 
aprovado para aquele espaço.--------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à discussão que houve em relação ao painel de azulejos da piscina descoberta 
que pensa ser importante recolocar há outro pormenor sobre o qual perguntou se não foi 
destruído, nomeadamente, a placa que se referia ao arquiteto que fez o projeto da obra que 
estava colocada na estrutura anterior à entrada porque na sua opinião é no mínimo legítimo 
que o autor do projeto que fez a piscina municipal de Beja em 1966 e que chegou a ser 
considerada a melhor a nível nacional faça parte do melhoramento que foi feito, disse.----------- 
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O senhor Presidente da Câmara, relativamente à questão do painel de azulejos, achou muito 
curioso que o mesmo suscite agora muitos comentários e muito interesse quando durante 
décadas não foi assim, estava sujo, esquecido, abandonado com peças em falta e ninguém lhe 
ligava patavina, não obstante, o executivo tentará colocá-lo e valorizar com isso a 
infraestrutura.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobre a placa de identificação do arquiteto da obra, não houve nenhuma instrução para que a 
mesma fosse destruída, mas poderá indagar junto de quem acompanhou a obra da parte do 
Município e da empresa de fiscalização se sabem onde é que eventualmente a mesma se 
encontra para que possa ser recuperada e recolocada à semelhança da placa de abertura 
original da piscina da década de 60 que foi encontrada no estaleiro, restaurada e recolocada 
na piscina.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Fórum Romano disse que não iria adiantar muito porque aquilo que pudesse 
dizer poderia comprometer definitivamente a obra. Não consegue traduzir em milhões o 
dinheiro que já foi investido na totalidade daquele recinto, mas diria que poderão rondar cerca 
de 5.000.000,00 €.A Câmara Municipal de Beja irá dia 03 de março à Direção Regional de 
Cultura para tentar desbloquear a obra, mas pode dizer que este executivo trabalhou muito e 
tem estado a fazer tudo ao seu alcance para salvar o espaço e para que o Fórum Romano seja 
visitável, senão veja-se, construiu um projeto de arquitetura em que se tentou minimizar a 
arquitetura e maximizar a arqueologia, conseguiu financiamento, lançou o procedimento, 
conseguiu o visto do Tribunal de Contas e adjudicar a empreitada mas, neste momento, há um 
problema como disse atrás que não quer nem vai referir pelo menos até ao dia 03 de março, 
que está a dificultar aquilo que parecia ser um facto consumado e fica triste por terem levado 
tantos anos a chegar ao ponto que se chegou e agora por uma dificuldade poder 
comprometer-se inclusivamente o financiamento de 1.500.00,00 €. Todos os atores que giram 
à volta do Fórum Romano, Município à cabeça, têm de compreender que se trata de 
arqueologia em espaço urbano e de se salvar um conjunto de estruturas e o executivo, desde 
2018, tem-se empenhado arduamente para ter uma solução mas a tarefa não está fácil para 
que a empreitada, fundamental para preservar o espaço e o tornar visitável, inicie, disse.-------- 
 
Miguel Ramalho, Presidente da União de Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João 
Baptista: Referiu que de acordo com a resposta que lhe foi dada na última reunião de câmara 
estava na expetativa de ter hoje resposta para as duas questões que então colocou, 
nomeadamente, a necessidade de intervenção ao nível das barracas no terreno contíguo às 
habitações do Bairro de São João (Tanque dos Cavalos) e relativamente às habitações devolutas 
na Estação do Penedo Gordo propriedade da Infraestruturas de Portugal que a mesma admite 
disponibilizar para minorar as dificuldades existentes mas colocando a necessidade de uma 
reunião coma  Câmara Municipal que pede há algum tempo e que tem conhecimento reiterou 
no início deste mês. Para além destas questões, solicitou esclarecimentos relativamente ao 
seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No mandato anterior, segundo lhes foi comunicado pelo Presidente da Associação de 
Caçadores e Pescadores do Penedo Gordo, Enfermeiro Revez, houve um compromisso do 
Município e da União de Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João Baptista 
relativamente à substituição da cobertura da respetiva sede, como se sabe, constituída por 
telhas de fibrocimento que conterão elementos que podem potenciar o surgimento de 
doenças cancerígenas e que está colocado ao lado da escola primária e jardim-de-infância de 
Penedo Gordo. A Junta de Freguesia manifestou ao clube a disponibilidade para assumir a sua 
parte do compromisso através da cedência dos materiais, aliás, como o executivo anterior da 
Junta o tinha feito, solicitando por escrito à Câmara Municipal a contrapartida de mão-de-obra 
e sabendo-se que o clube também contatou a autarquia nesse sentido. Face ao exposto, 
gostaria de saber que resposta lhe pode ser dada relativamente a esta matéria, disse.------------- 
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O senhor Presidente da Câmara começou por informar que a reunião entre a Câmara 
Municipal e a União de Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João Baptista será 
agendada para a segunda quinzena de março e que lhe dará posteriormente a data definitiva. 
Relativamente à reunião com a Infraestruturas de Portugal, informou que de facto o pedido foi 
feito no dia 07 de fevereiro, são várias as matérias a abordar no âmbito do património e está 
agendada para a manhã do dia 15 de março onde com certeza irão abordar o assunto das 
habitações da Estação do Penedo Gordo.-----------------------------------------------------------------------
Relativamente à Associação de Caçadores e Pescadores do Penedo Gordo disse não saber se 
ficou fechado algum compromisso, crê que não, não obstante é uma questão que poderá ser 
vista e como é que a Câmara Municipal de Beja poderá ajudar, disse.----------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros, relativamente ao Bairro de São João, disse e repetiu que se 
trata de uma situação complexa pelo que não há uma decisão imediata que se possa tomar, o 
que ali se encontra resulta do passar dos anos com questões eventualmente feridas de 
legalidade do ponto de vista urbanístico e o que assumiu no início da reunião quando a 
questão foi colocada foi que iria ser feita uma avaliação para em tempo oportuno voltar-se ao 
tema com mais detalhes e eventualmente alguma proposta, 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 catorze horas da 
qual, para constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, que eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, nomeado por deliberação 
de câmara, datada de 22 de outubro de 2021, para secretariar as reuniões do órgão executivo, 
redigi e subscrevo.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

O Presidente da 
Câmara Municipal de Beja 

 
 

_____________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 
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_____________________ 
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Aprovada por unanimidade em 

reunião de câmara realizada a 

23 de março de 2023 
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