
 
 

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

Ata número vinte e quatro da reunião de câmara ordinária realizada a 
trinta de novembro do ano dois mil e vinte e dois;---------------------------------------- 

 
Pelas dez horas, reuniu no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, o Executivo 
Municipal, sob a presidência de Paulo Jorge Lúcio Arsénio, Presidente da Câmara, estando 
presentes os(as) senhores(as) vereadores(as), Rui Inácio Marreiros, Ana Marisa de Sousa 
Martins Saturnino, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado, Rui Manuel de Sousa Eugénio, 
Maria de Fátima Jacinto do Estanque e Nuno Fernando Montes Palma Ferro.------------------------
A assessorar o Executivo esteve também presente a Jurista Municipal, Paula Cristina Madeira 
Pestana Mansinhos.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretariou a reunião, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, em conformidade com o 
disposto no nº 2 do artigo 57º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------- 
 

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

 
Verificada a existência de quórum para se constituírem em reunião, foi a mesma declarada 
aberta pelo senhor Presidente da Câmara da seguinte forma:---------------------------------------------
Solicitou a inclusão na ordem de trabalhos dos pedidos de isenção do pagamento das taxas, 
requeridos pela Junta de Freguesia de Santa Clara de Louredo, Centro Cultural e Desportivo de 
Trindade e Associação Columbófila do Distrito de Beja bem como o protocolo a estabelecer 
entre o Município de Beja e o Centro Social e Paroquial Nossa Senhora da Luz, no âmbito do 
fornecimento de refeições escolares, pedidos com os quais todos os presentes concordaram.--- 
 

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

 

1.1. – Proposta de aprovação da ata nº 23/2022;------------------------------------------- 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o 
senhor Presidente da Câmara colocou à votação a ata nº 23/2022, relativa à reunião de 
câmara realizada no dia dezasseis de novembro de dois mil e vinte e dois, que foi previamente 
enviadas a todos os eleitos e aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 787)------------------------- 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
Em seguida o senhor vereador Vítor Picado fez as seguintes questões:---------------------------------
Perguntou qual o ponto da situação e se já foram desenvolvidos os procedimentos para agir 
em conformidade relativamente aos processos de contraordenação que a ACT enviou para a 
EMAS, E.M, sobre algumas irregularidades detetadas, nomeadamente a reclassificação de um 
trabalhador e a diminuição da retribuição aos seus colaboradores. Relembrou ainda que ainda 
não lhes chegou a informação que têm vindo a solicitar já há algum tempo, também relativa à 
EMAS, E.M, pelo que irão naturalmente insistir até que a mesma lhes seja fornecida, disse.------- 
 
A senhora vereador Maria de Fátima Estanque perguntou o que é que a Câmara Municipal está 
a pensar fazer relativamente à situação dos veículos abandonados na via pública que tende a 
agravar-se.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O senhor vereador Rui Eugénio deixou duas questões que se prendem com queixas que lhe 
chegaram ao conhecimento e que têm a ver com limpeza.-------------------------------------------------
A primeira, na estrada que liga o Monte de Santo António e todos os outros, situada na parte 
de trás do Parque de Materiais e que passa junto ao Bairro das Pedreiras, que muitas vezes se 
encontra com vidros, arames farpados, etc., tendo inclusivamente já havido danos em 
viaturas. Ele próprio foi ao local, fê-lo hoje de manhã e verificou que a estrada neste momento 
se encontra limpa, contudo, está em muito mau estado pelo que sendo uma via que tem 
algum tráfego, sobretudo de quem reside naqueles montes e também no Bairro das Pedreiras, 
considera que seria importante fazer-se uma intervenção de manutenção.---------------------------
A segunda é a limpeza da zona das Ruas Al-Mu’tamid, Abu al-Walid e circundantes que não é 
feita uniformemente, isto é, por exemplo a Rua Al-Mu’tamid é limpa mas as paralelas não. 
Admite que não foi ao local ver mas enviaram-lhe algumas fotos, que não sabe se são recentes 
ou não, mas deixa o apelo para que se verifique a situação e se proceda em conformidade, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros começando pelo fim e em relação ao que o senhor vereador 
Rui Eugénio relatou sobre a limpeza, referiu que a cidade está dividida em áreas pelo que é 
natural que aconteça que alguma zona não tenha o mesmo índice de limpeza no mesmo dia 
que as ruas vizinhas, sem prejuízo de haver alguma falha aqui ou ali que naturalmente irá 
verificar, aliás, por vezes até acontece que na mesma rua um dos setores é limpo numa 
semana e o outro é limpo na semana a seguir e em princípio será uma situação desta natureza, 
contudo, se for outra e com outros contornos obviamente que terá de ser corrigida.-----
Relativamente ao acesso ao Monte de Santo António e zonas envolventes informou que a 
limpeza é feita num contexto mais ou menos conhecido, ou seja, as pessoas e meios quando 
estão de um lado não podem estar noutro, é a gestão que se faz no dia-a-dia e por isso é que 
quando o senhor vereador lá foi a estrada estava limpa, por ventura, noutra visita que faça a 
seguir não estará. Até ao final do ano a autarquia vai abrandar as equipas por questão de 
férias do pessoal, mas a programação está feita e no início do próximo ano será retomada a 
reparação dos caminhos rurais, este e outros que estão identificados.----------------------------------
Relativamente aos veículos abandonados salientou que a Câmara Municipal e as empresas que 
trabalham nesta atividade têm feito um esforço muito grande retirando da via pública dezenas 
de veículos. Obviamente que estes estão sempre a aparecer e o processo burocrático entre 
aquilo que se considera ser um veículo abandonado e o momento em que ele pode ser 
removido de forma coerciva leva sempre algum tempo, é preciso emitir e afixar um edital e 
por vezes acontecem situações em que o proprietário move o veículo para outro sitio e 
portanto dificulta as coisas. Independentemente disto, os veículos têm sido retirados de forma 
crescente e na empresa que procede a esta recolha há um espaço reservado praticamente só 
para Beja, contudo, não se consegue é em tempo útil remover todos aqueles que se vão 
identificando até porque há veículos que enquanto cidadãos se pode considerar que estão 
abandonados mas depois não estão e, legalmente, é preciso fazer prova disso, portanto, é um 
assunto que não está colocado de lado nem esquecido e sim no topo da agenda relativa a 
questões associadas ao ambiente e manutenção do espaço público.------------------------------------
Relativamente às questões do senhor vereador Vítor Picado, considerou em primeiro lugar que 
as informações que os vereadores da CDU solicitaram são um assunto encerrado e não há 
muito mais a dizer sobre isso.---------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às questões da ACT recordou que esta entidade fez uma visita às instalações da 
empresa municipal e identificou três questões, uma associada a problemas que havia nos 
balneários há algum tempo atrás, e foi há tanto tempo atrás que no momento em que se 
recebeu a notificação as obras já estavam concluídas, outra associada à classificação de um 
trabalhador e outra associada áquilo que a ACT identificou como perda de remuneração aos 
trabalhadores na sequência de uma queixa apresentada pelo sindicato. Estas situações foram 
analisadas internamente e foi elaborada resposta à ACT que pronunciar-se-á sobre aquilo que 
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entender decorrendo os processos a sua tramitação legal normal mas uma coisa é certa, disse, 
os direitos dos trabalhadores da EMAS estão como sempre salvaguardados.--------------------------
Sobre a questão da reclassificação, a ACT terá uma opinião e eventualmente a administração 
poderá ter outra mas sublinhou que, ao longo do tempo, os processos de reclassificação e de 
adequação profissional na empresa municipal foram de dezenas com pessoas a ver a sua 
situação profissional alterada em alta no sentido de adequar as carreiras e as funções a que 
estavam adstritas. Há uma prática interna de salutar e que sempre foi defendida de haver 
progressão das pessoas na casa dentro da hierarquia da organização e disso são exemplo 
Chefes de Divisão que outrora foram assistentes operacionais, portanto, jamais em tempo 
algum a EMAS pode ser beliscada naquilo que tem a ver com a garantia dos direitos dos seus 
trabalhadores e do reconhecimento das suas competências profissionais.-----------------------------
Relativamente à questão da remuneração foi uma queixa feita pelo STAL, estrutura sindical 
muito ativa e presente na dinâmica da empresa e que defende bem os direitos dos seus 
associados, agora também foi criada uma Comissão de Trabalhadores e portanto a EMAS está 
ao rubro naquilo que são as relações profícuas entre as administrações e os trabalhadores pelo 
que acha que não há forma de não ser salvaguardado qualquer direito. As instâncias e 
entidades legais que monitorizam estes temas pronunciar-se-ão e em momento oportuno dará 
conta dos desenvolvimentos quando eles ocorrerem, disse.----------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado relativamente à questão da ACT referiu que irão aguardar que 
a mesma se pronuncie acerca da contrarresposta enviada pela empresa municipal e sobre isto 
não têm nada contra naturalmente. Já em relação à informação solicitada, à qual têm direito 
nos termos do Estatuto do Direito da Oposição, não irão abdicar da mesma e se o senhor 
vereador diz que é um assunto arrumado, para eles não é, têm direito a ela e estão aqui 
novamente a solicitá-la esperando que até à próxima reunião seja fornecida, é apenas uma 
questão de digitalizar os documentos e enviar, caso contrário irão recorrer a outras instâncias, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros voltou a repetir que não vale a pena andar-se aqui em 
circuito fechado, a informação foi toda prestada exatamente com tudo aquilo que os senhores 
vereadores da CDU pretendiam saber, portanto, fotocopiar um conjunto de documentos só 
para corroborar o que foi dito não faz sentido, a informação está com os senhores vereadores 
e aliás sobre esta matéria, quando tiver tempo, vai ler umas atas de há uns anos atrás sobre 
pedidos de informação e sobre o tipo de informação que não foi entregue e o tipo de 
informação que foi prestada para quando houver um tempinho lhe fazer essa leitura, disse.-----  
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro colocou os seguintes assuntos:-----------------------------------
Disse que há quatro semanas que vem pedindo ao senhor Presidente para lhe fornecer a 
informação sobre os apoios pontuais agora corroborada para além da soma do valor com as 
atividades inerentes aos encargos.--------------------------------------------------------------------------------
Na sequência de uma dúvida que os tem assaltado no “Beja Consegue” e que se prende com as 
indemnizações que a Câmara Municipal está a pagar aos lojistas que deveriam estar no 
mercado municipal, gostaria de saber quanto é que isso onera mensalmente a autarquia.--------
Do ponto de vista cultural estando no ano de Mariana o mural que está no reservatório de 
água do Museu Regional apresenta alguma degradação pelo que seria conveniente, para 
aquilo que é o património cultural e histórico de Beja, que o mesmo fosse alvo de uma 
reparação/restauração porque é um ponto de atratividade do centro da cidade, disse.------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara informou que não está esquecido do pedido acerca dos apoios 
pontuais, simplesmente, estando numa fase muito avançada do ano e havendo mais alguns 
que poderão vir a reunião de câmara até final do mesmo, tomou a liberdade de no início de 
2023 entregar-lhe a ele e aos vereadores da CDU um documento com os apoios pontuais 
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atribuídos de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.-----------------------------------------------------
Relativamente às indemnizações aos titulares do mercado que estão deslocados e que a 
Câmara Municipal suporta as rendas, deu conhecimento, se não lhe falha a memória, que são 
7.200,00 €/mês a dez operadores, portanto, passar isto para o ano é naturalmente multiplicar 
por 12 e como dizia o anterior Primeiro-Ministro, é só fazer a conta.------------------------------------
Relativamente ao mural, referiu que os 350 anos de Mariana será assinalado em 2023, a 
Câmara Municipal está a preparar comemorações para essa data de uma forma mais 
expressiva e fica a sugestão de poder recuperar-se o mesmo, disse.------------------------------------- 
 
Relativamente à questão do mural que se encontra numa das paredes do reservatório, o 
senhor vereador Rui Marreiros deu a seguinte informação adicional. Havendo conhecimento, 
por parte da AgdA – Águas Públicas do Alentejo, que irá ser adjudicada nos próximos dias a 
empreitada de uma nova adução à cidade de Beja que se inicia na nova ETA da Magra, entra 
pela cidade na zona da rotunda do Pastor, vai ao reservatório dos Falcões ao lado do Centro de 
Saúde e depois vai partir numa estação elevatória exatamente para o reservatório da 
Conceição e que para além da construção desta nova conduta há uma outra obra relacionada 
com sistemas de medição e controlo neste reservatório para fazer coincidir as duas 
intervenções, o mesmo irá sofrer uma intervenção pesada. Assim, à posteriori será devolvida a 
dignidade que o local tem e valorizar o património que ali existe, disse.-------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 

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

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

2.1. – Proposta de aprovação da Alteração nº 15 ao Orçamento da 
Despesa e nº 12 ao Plano Plurianual de Investimentos e Atividades Mais 
Relevantes;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 12213, de 28 de novembro de 2022, do Serviço de Contabilidade, Plano e 
Orçamento, propondo a seguinte alteração orçamental, que constitui documento anexo 
número um que faz parte integrante da presente ata, que contempla alterações nas seguintes 
rubricas:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reforço de rubricas despesas correntes:------------------------------------------------------------------------
0102/010115 – Remunerações por doença e maternidade/paternidade – Reforço de 9.000,00 
€, previsão de vencimentos de dezembro;----------------------------------------------------------------------
0102/02012199 – Aquisição de bens e Serviços/Outros – Outros bens – Reforço de 5.000,00 €, 
para despesas de funcionamento;---------------------------------------------------------------------------------
0102/020201 – Encargos de Instalações – Reforço de 140.000,00 €, pagamentos das faturas de 
novembro e dezembro da EMAS, aumento dos consumos de rega;---------------------------------------
0102/020208 – Locação de Outros Bens – Reforço de 10.500,00 €, alugueres de contentores 
para complexo desportivo II;----------------------------------------------------------------------------------------
0102/02021499 – Outros – Estudos, pareceres, projetos e consultadoria – Reforço de 
30.709,00 €, para projeto de reabilitação do Estádio Municipal Flávio dos Santos 92.127,00 €;--
0102/02021799 – Outros Publicidade – Reforço de 3.000,00 €, para despesas diárias de 
funcionamento;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
0102/02022599 – Aquisição de Bens de Serviços/Outros – Aquisição de serviços ao CEBAL para 
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desenvolvimento da atividade CULTIVAR – 20.000,00 € - início em dez/22 a junho/23;--------------
0102/04070101 – Apoio aos Bombeiros – Reforço de 15.000,00 € - Apoio as Equipas de 
Intervenção permanente;--------------------------------------------------------------------------------------------
0102/04070199 – Transferências correntes/Instituições sem fins lucrativos/Outras – Reforço 
de 100.000,00 € (Protocolos refeições escolares, outubro 26.461,15 €, previsão novembro 25.000,00 €, 

reforço de rubrica 48.538,85 €);---------------------------------------------------------------------------------------
0102/0602010101 – Taxa de Gestão de Resíduos – TGR – Reforço de 76.000,00 €, Taxa de 
Gestão de Resíduos a pagar a Resialentejo (meses de outubro a dezembro 2022);-----------------------
0104/02022599 – Aquisição de Bens de Serviços/Outros – Reforço de 48.000,00 € (Aquisição de 

serviços na área das artes plásticas – 10.500,00 € - início em dez/22 a junho/23); (Aquisição de serviços 

na área das artes performativas – 10.500,00 € - início em dez/22 a junho/23); (2 aquisição de serviços na 

área da animação sociocultural – 18.000,00 € - início em jan/22 a junho/23); (Aquisição de serviços na 

área da assistente social – 9.000,00 € - início em jan/22 a junho/23).--------------------------------------------
Reforço de Rubricas de Capital:------------------------------------------------------------------------------------
0102/07011504 – Fundos documentais – Aquisição de Documentos Livros – Reforço de 
3.400,00 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anulações de rubricas despesas correntes:--------------------------------------------------------------------
0102/010109 – Pessoal em qualquer outra situação – 90.000,00 €;--------------------------------------
0102/02010299 – Combustíveis e lubrificantes/Outros – 56.400,00 €;----------------------------------
0102/020202 – Limpeza e higiene – 15.000,00 €;-------------------------------------------------------------
0102/02021003 – Transportes Urbanos – 95.000,00 €;------------------------------------------------------
0102/02021099 – Outros transportes – 4.809,00 €;----------------------------------------------------------
0102/020212 – Seguros – 20.000,00 €;---------------------------------------------------------------------------
0104/02010299 – Combustíveis e lubrificantes/Outros – 10.000,00 €;----------------------------------
0104/020104 – Limpeza e higiene 18.000,00 €;----------------------------------------------------------------
0104/02010501 – Componente Apoio Social – Alimentação Refeições Confecionadas – 
40.000,00 €;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0104/02020999 – Outras comunicações – 8.000,00 €;-------------------------------------------------------
0104/02021001 – Transportes Escolares – 100.000,00 €.---------------------------------------------------
Anulações de rubricas de Capital:---------------------------------------------------------------------------------
0102/0701030101 – Instalações de Serviços Outros – 3.400,00 €.----------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária, aprovar a presente alteração.(Deliberação nº 788)------------------------------------------------- 
 

2.2. – Proposta de aprovação de respostas aos pedidos de 
esclarecimento e de prorrogação do prazo de entrega de candidaturas;---- 

 
Registo nº 12168, de 25 de novembro de 2022, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que estando a decorrer a fase de qualificação do procedimento de 
concurso limitado por prévia qualificação para a 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” e após análise por parte dos 
consultores, a empresa F. Iniciativas – Consultoria e Gestão, Ldª, de alguns pedidos de 
esclarecimento apresentados dentro do prazo estipulado na plataforma eletrónica de 
contratação SaphetyGov pelas empresas Vodafone, S.A., BrighCity, S.A., CME, S.A. e MEO, S.A. 
propõe-se que, de acordo com o nº 5 do artigo 50º do Código dos Contratos Públicos (CCP), 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com a sua redação atual, sejam 
aprovadas as várias respostas que se juntam e constituem documento anexo número dois que 
faz parte integrante da presente ata, até porque algumas delas implicam pequenas retificações 
nas peças do procedimento.----------------------------------------------------------------------------------------
O prazo para entrega das candidaturas deverá ser prorrogado, ao abrigo do artigo 64º do CCP, 
no mínimo, pelo período equivalente ao atraso verificado na resposta aos esclarecimentos, 
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pelo que, em face da data estimada para se disponibilizarem essas respostas, se propõe seja 
prorrogado por 12 dias.----------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 789)--------- 

 

2.3. – Proposta de aquisição do prédio sito na Rua dos Açoutados, nos 29, 
31 e 33, em Beja;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 11999, de 22 de novembro de 2022, do Gabinete de Apoio ao Investimento, 
informando que no âmbito da Estratégia Local de Habitação, Medida 08, Aquisição e 
Reabilitação de Fogos para Habitação Municipal com renda Acessível, esta medida implica a 
aquisição e reabilitação de 30 fogos.------------------------------------------------------------------------------
O GAI responsável pela implementação desta medida tem desenvolvido um trabalho de 
pesquisa de imóveis que contemplem as características definidas na ELH.-----------------------------
No sentido de fazer uma avaliação correta dos imóveis são sempre solicitadas avaliações 
externas para definir o valor de mercado.-----------------------------------------------------------------------
Foi solicitada uma avaliação ao prédio sito na Rua dos Açoutados, nos 29, 31, 33, com uma área 
de 153,00m2, e definido valor de mercado de 60.600,00 €. O prédio encontra-se devoluto e 
livre de quaisquer ónus ou encargos.-----------------------------------------------------------------------------
Após negociação com a empresa imobiliária que tem em venda o imóvel, foi apresentado uma 
proposta de venda de 77.000,00 €, que embora exceda o valor da avaliação nos parece 
aceitável.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, solicita-se autorização para apresentação de uma proposta final de aquisição em nome 
do Município de Beja, pelo valor de 77.000,00 €, e após concordância escrita, iniciar o processo 
de aquisição.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A senhora vereadora Maria de Fátima Estaque referiu que os vereadores da CDU saúdam esta 
atitude de se intervir netas habitações que estão imensamente degradadas e que não 
favorecem a imagem da cidade, contudo, suscitou-lhes alguma dúvida o valor da aquisição e 
que projeto está pensado no âmbito da ELH para o local uma vez que a avaliação de mercado é 
menor e os 77.000,00 € ficam um pouco acima atendendo também ao investimento que terá 
de ser feito.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara informou que sobre este imóvel foi inicialmente pedido ao 
Município um valor de 88.000,00 €. Da avaliação externa, resultou um valor de 60.600,00 € e o 
que lhes foi transmitido depois pelo promotor é que não pode vender abaixo de 77.000,00 € 
por um conjunto de fatores, portanto, ou o Município desistia da compra ou comprava por 
77.000,00 €, pelo que se entendeu que o Município não deve perder esta oportunidade, 
apesar de estar um pouco acima do valor de avaliação mas abaixo do valor inicialmente 
pedido.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao que para ali está projetado ainda não está definido porque trata-se de um 
conjunto de três habitações que terão de ser provavelmente demolidas, a reabilitação neste 
caso será difícil, e será para construção de T2 ou T1, ou seja, antes do projeto estar feito não se 
consegue definir o que é vai ser ali exatamente feito e se serão quatro T1 ou dois T2 mas o que 
interessa é que três prédios muito degradados numa zona sensível vão integrar a ELH nos seus 
termos e irão servir para os fins previstos de realojamento de famílias que venham a beneficiar 
deste 1º Direito.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Maria de Fátima Estaque referiu que os vereadores da CDU não 
conheciam o valor inicialmente pedido pela entidade promotora, apenas tinham o valor da 
avaliação e a proposta de compra e realmente houve aqui um encontro de valores embora se 
saiba que a especulação imobiliária acaba por criar este tipo de situações, contudo, 
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consideram que em última instância a urgente necessidade de intervenção naquele local se 
sobrepõe a outros tipo de coisas pelo que irão votar favoravelmente esta proposta, disse.------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro perguntou a que se destinam depois estas habitações, 
renda apoiada ou renda acessível? Questionou igualmente, uma vez que o IHRU estabelece um 
preço por m2 máximo de comparticipação, se com estes valores o enquadramento cabe dentro 
dos mesmos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara informou que as habitações se destinam a renda acessível 
como está definido. Depois, para o financiamento que existe para habitação nova existirá 
eventualmente alguma margem de manobra até para realocar à reconstrução de imóveis que 
é aquilo que vai ser mais custoso, adquirir e depois demolir ou reabilitar, portanto, a forma de 
olhar para este assunto é como disse a vereadora Fátima, procurar evitar especulação através 
de avaliações independentes contratadas para o efeito e chegar-se a acordo para renovar 
aquilo que for possível dentro dos valores disponíveis na Estratégia Local de Habitação até 
porque se os 100% daquilo que está atribuído for ultrapassado a diferença ficará por conta da 
autarquia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Eugénio perguntou muito concretamente se a Câmara Municipal já tem 
algum alvo no centro histórico de habitação que possa ser adquirida ou recuperado e iniciar-se 
assim este trabalho.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado, uma vez que a Câmara Municipal é proprietária de parte de 
algumas frações no centro histórico, lembrando-se por exemplo que em 2016 foi doado 1/16 

avos à Câmara Municipal de Beja de um conjunto de habitações situadas na Rua da Mouraria e 
Rua da Muralha, sugeriu que se faça um levantamento no sentido de se perceber aquelas que 
podem ser recuperadas aproveitando essa parte que o Município já é proprietário.---------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara disse que na Rua da Muralha irá trabalhar-se em duas 
habitações propriedade da Câmara Municipal precisamente para este fim, a sede do Clube 
Desportivo de Beja na Rua do Sembrano servirá também para este efeito, estão em 
negociações sobre outro imóvel, que não se sabe se chegará a bom porto ou não, 
nomeadamente onde era a loja do Eusébio na Avenida Miguel Fernandes ao fundo e também 
se está a trabalhar em colaboração com algumas imobiliárias sobre outros prédios situados na 
Rua da Cadeia Velha, Rua dos Infantes, Rua Condes da Boavista e Rua Alexandre Herculano. Há 
algumas diferenças expressivas entre os valores pedidos e os valores que resultam das 
avaliações mas está a tentar-se fechar um conjunto desses procedimentos e alguns serão bem-
sucedidos outros por ventura não, disse.------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor vereador Rui Marreiros acrescentou que a Estratégia Local de Habitação cruza com a 
Estratégia para a Reabilitação do Centro Histórico e os processos estão a decorrer em paralelo 
com pontos de encontro que são muitas vezes estes edifícios porque a Divisão de 
Administração Urbanística está a fazer um levantamento exaustivo, casa a casa, relativamente 
aos prédios degradados, Rua do Touro, Rua dos Infantes, Rua das Lojas, Capitão João Francisco 
de Sousa, etc., e neste momento, já saíram dezenas de notificações aos proprietários 
relativamente às necessidades de reabilitação e de conservação de fachadas, beirados ou 
situações que causam problemas a prédios contíguos, e portanto, de certa forma, se dúvidas 
houvesse à identificação dos prédios com potencial para serem incluídos na ELH, para além 
deste processo conduzir a isso facilita nalguns casos duas questões, a primeira, que os privados 
assumam em definitivo a sua responsabilidade na reabilitação dessas casas, a segunda 
permitir, em caso de alguma dificuldade, que seja o Município a adquirir essas habitações 
reabilitando as mesmas. É um processo de reabilitação urbanística que encontra um apoio até 
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financeiro na Estratégia Local de Habitação, depois é preciso no fundo casar aquilo que a ELH 
pode apoiar com aquilo que foi identificado, sendo que haverá alguns edifícios que 
eventualmente a Câmara pode adquirir, expropriar ou tomar posse administrativa, que pelas 
suas características não se enquadrem naquilo que é o apoio da ELH e se destinem a outros fins 
podendo ser devolvidos para habitação ao mercado livre, disse.------------------------------------------ 
 
O senhor vereador Rui Eugénio sugeriu que a Câmara Municipal pudesse envolver também, 
relativamente ao centro histórico, a Associação de Defesa do Património e a recém-criada 
Associação SIM – Associação de Moradores Proprietários, Comerciantes e Agentes de 
Desenvolvimento Económico e Cultural do Centro Histórico de Beja que com certeza serão 
mais-valias para que se possa proceder a recuperações e valorizações destas habitações, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado recordou ainda que há um trabalho feito pelo então Gabinete 
do Centro Histórico existente na altura, de levantamento de todos os edificados que estavam 
devolutos que é necessário refrescar para se perceber o que é que foi intervencionado e o que 
é que falta, que deu inclusivamente origem a um conjunto de apoios por parte do Município 
na ajuda à elaboração de projetos e isenção de um conjunto de taxas aos proprietários que 
pretendessem fazer intervenções nas suas habitações beneficiando das áreas de requalificação 
urbana.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros em resposta ao senhor vereador Rui Eugénio referiu que a 
Câmara Municipal tem tido uma proximidade com a Associação de Moradores do Centro 
Histórico e estão em preparação duas iniciativas, uma delas que envolve a Direção Regional de 
Cultura onde a associação está a ajudar a identificar todos os agentes económicos que têm 
intervenção no centro histórico, nomeadamente, projetistas, arquitetos, promotores, 
investidores, para se chegar a um ponto de encontro no sentido de se dirimirem algumas 
questões que existem nos processos de licenciamento e que às vezes levantam dificuldades e 
outra, é o início de um ciclo de debates desenvolvidos pela associação sobre o património e 
centro histórico, o primeiro já se realizou e foi de facto muito interessante e já está na calha a 
realização de outro para além de um trabalho que um arquiteto que cá esteve e que gostou 
daquilo que viu irá desenvolver, disse.--------------------------------------------------------------------------- 
 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 790)--------- 

 

2.4. – Proposta de inscrição de valores na Tabela de Tarifas e Preços do 
Município de Beja:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 11548, de 09 de novembro de 2022, do Serviço de Ação Cultural, informando que 
na sequência dos trabalhos de salvaguarda e divulgação da Viola Campaniça, o município 
participou financeiramente para o desenvolvimento e edição de um “Manual de Construção 
de Cordofones – Viola Campaniça”, pelo Luthier Cardoso, único construtor do concelho de 
Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, o manual e a planta de construção à escala real estão concluídos e vão ser 
apresentados ao público, pelo que se propõe o valor de venda de 30,00 €, IVA incluído, a ser 
inscrito na Tabela de Tarifas e Preços do Município.----------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 791)--------- 
 
Registo nº 11694, de 14 de novembro de 2022, do Serviço de Museus e Património, 
informando que no âmbito das comemorações do Centenário de Jorge Vieira, foram 
adquiridos através do ajuste direto AD_23_2022, 1000 exemplares do livro ilustrado sobre a 
obra de Jorge Vieira, da coleção “Artistas Portugueses do Século XX”, pelo valor de 6.480,00 € 
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+ IVA 6%, num valor total de 6.868,80 €.-------------------------------------------------------------------------
Solicita-se assim autorização e criação de código de venda do mesmo na Tabela de Tarifas e 
Preços do Município, pelo valor de 10,00 €, IVA incluído.----------------------------------------------------
O livro deverá estar à venda no Centro de Arqueologia e Artes, Museu Jorge Vieira e Biblioteca 
Municipal José Saramago.-------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 792)--------- 
 
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:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.5. – Proposta de atualização de tarifário da EMAS – Empresa Municipal 
de Água e Saneamento de Beja, E.M., para o ano 2023;-------------------------------- 

 
Para dar cumprimento aos normativos legais, em vigor, nomeadamente, o Regulamento nº 
594/2018, os tarifários dos serviços de águas e resíduos devem ser aprovados até final de cada 
ano e produzir efeitos a partir de 01 de janeiro de cada ano civil.----------------------------------------
O tarifário em vigor no que respeita às tarifas de abastecimento de água (TAA) e tarifa e 
saneamento de águas residuais (TSAR), componente variável têm uma estrutura de 5 escalões, 
contudo nos Regulamentos de Serviço em vigor na EMAS e nas Recomendações emitidas pela 
ERSAR estas tarifas têm uma estrutura de 4 escalões.--------------------------------------------------------
Em 2020 e 2021, por deliberação da Câmara Municipal, foi decidido manter o tarifário em 
vigor.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A atualização do tarifário para 2022 consistiu na adaptação dos tarifários que passaram de 6 
para 5 escalões e a criação da tarifa social automática por decisão da Câmara Municipal de 
Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A AgdA para o ano de 2021/2022 (julho a junho) procedeu à atualização do tarifário de água e 
saneamento da qual resultou um aumento percentual de 15,51% para a água e de 10,55% 
para o saneamento. A atualização do tarifário da AgdA para 2022/2023 foi de 1,11% para 
ambas as tarifas. Da atualização tarifária aplicada pela AgdA para estes 2 anos resulta um 
aumento médio de 7,07%.-------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com os dados publicados pelo INE, em setembro, a Taxa de Inflação (Taxa de Variação 

do Índice de Preços no Consumidor) é de 9,28 %.-----------------------------------------------------------------
Neste contexto preparou-se a presente proposta de atualização tarifaria para 2023, com as 
seguintes atualizações:-----------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifário de AA – Componentes Variável e Fixa:---------------------------------------------------------------
Atualização percentual de 7 %;-------------------------------------------------------------------------------------
Eliminação do 5º escalão;--------------------------------------------------------------------------------------------
Atualização da componente fixa para valor idêntico à TSAR – componente fixa.----------------------
Tarifário de SAR – Componente Variável:-----------------------------------------------------------------------
Atualização percentual de 7 %;-------------------------------------------------------------------------------------
Eliminação do 5º escalão;--------------------------------------------------------------------------------------------
Serviços Prestados:----------------------------------------------------------------------------------------------------
A estrutura do tarifário de serviços prestados tem vindo a manter-se inalterada, e, tratando-se 
de uma estrutura demasiado pesada face à elevada diversidade de tarifas, nomeadamente no 
que respeita às tarifas de Reparação de condutas e/ou Ramais e Água perdida em roturas 
provocadas por terceiros, optou-se por tarifas em função do diâmetro das condutas e/ou 
ramais sem especificar o tipo de tubagem a aplicar;----------------------------------------------------------
A proposta de atualização do tarifário é de 7%.----------------------------------------------------------------
Face ao presente enquadramento, submete-se para aprovação o tarifário para 2023:------------- 
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I – Tarifa de abastecimento de água (TAA) 
 

   
Tarifa  

I.1 – componente variável (TAA-CV) 
 

Doméstico 

1º escalão 0 - 10 0,96 € 

2º escalão 11 - 15 1,19 € 

3º escalão 16 - 20 2,02 € 

4º escalão > 21 3,35 € 

S. Empr. 
1º escalão 0 - 30 2,52 € 

2º escalão mais 30 3,48 € 

Industrial Escalão Único 2,52 € 

Estado Escalão Único 2,79 € 

I. P. S. F. L. Escalão Único 1,68 € 

Autarquia Escalão Único 2,79 € 

Excesso de água gasto em fugas comprovadas e não reincidentes 2,79 € 

Cartão Municipal Sénior e Tarifa Social Automática (a) 

I.2 – componente fixa (TAA-CF) 3,86 € 

I.3 – Tarifa de ligação de Água  3,5 %o 

II – Tarifa de saneamento de águas residuais (TSAR) 
 

II.1 – componente variável (TSAR-CV) 
 

Doméstico 

1º escalão 0 - 10 0,85 € 

2º escalão 11 - 15 1,04 € 

3º escalão 16 - 20 1,87 € 

4º escalão > 21 3,24 € 

S. Empr. 
1º escalão 0 - 30 2,25 € 

2º escalão mais 30 3,02 € 

Industrial Escalão Único 4,61 € 

Estado Escalão Único 2,51 € 

I. P. S. F. L. Escalão Único 1,49 € 

Autarquia Escalão Único 1,49 € 

Cartão Municipal Sénior e Tarifa Social Automática (a) 

II.2 – componente fixa (TSAR-CF) 3,86 € 

II.3 – Tarifa de ligação de Esgotos 4,5 %o 

    
Tarifário para famílias numerosas 

    
III – Tarifa de abastecimento de água (TAA) 

 
III.1 – componente variável (TAA-CV) 

 

Doméstico 

 
0 - 15 0,77 € 

 
16 - 20 0,95 € 

 
21 - 30 1,61 € 

 
> 30 2,33 € 

IV – Tarifa de saneamento de águas residuais (TSAR) 
 

IV.1 – componente variável (TSAR-CV) 
 

Doméstico 

 
0 - 15 0,52 € 

 
16 - 20 0,64 € 

 
21 - 30 0,88 € 

 
> 30 1,19 € 

Tarifário de Serviços prestados para 2023 

V – RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE LIGAÇÃO (b) 

V.1 – Ramais de Água (mínimo a faturar 1 m) 

Diâmetro 32 mm  47,70 € 

Diâmetro 40 mm a 50 mm  51,47 € 

Diâmetro 63 mm  52,47 € 

Diâmetros superiores mediante orçamento 
 

Extensão de conduta (mínimo a faturar 1m) (c) 107,00 € 

V.2 – Ramais de Saneamento e ou/ Águas Pluviais (mínimo a faturar 1 m) 
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DN125 83,25 € 

DN140 
  

91,73 € 

DN160 
  

104,86 € 

DN200 
  

131,07 € 

Outros diâmetros sob orçamento. 
 

Extensão de coletor (mínimo a faturar 1m) (c) 131,07 € 

VI – REPARAÇÃO DE CONDUTAS E/OU RAMAIS (mínimo a faturar 1 metro) 

Diâmetro 32 mm 129,34 € 

De diâmetro 40 até 50 mm 173,82 € 

Diâmetro 63 a 110 mm 234,38 € 

Diâmetro 125 a 160 mm 349,25 € 

Diâmetro 175 a 200 mm 418,30 € 

Diâmetro 215 a 275 mm 591,67 € 

Diâmetro 225 a 315 mm 712,76 € 

Diâmetros superiores mediante orçamento 

VII – ÁGUA PERDIDA EM ROTURAS PROVOCADAS POR TERCEIROS 

Para além dos custos de reparação dos danos provocados por terceiros serão cobrados os seguintes valores, 
respeitantes à água perdida, em função do diâmetro da conduta e/ou ramal:                               

Diâmetro 32 mm 23,94 € 

De diâmetro 40 até 50 mm 30,42 € 

Diâmetro 63 a 110 mm 107,44 € 

Diâmetro 125 a 160 mm 188,28 € 

Diâmetro 175 a 200 mm 376,57 € 

Diâmetro 215 a 275 mm 426,57 € 

Diâmetro 225 a 315 mm 476,57 € 

Diâmetros superiores mediante orçamento 

VIII – PROJETOS 

Apreciação de projetos de edificações até 4 pisos acima do solo 

Rede de águas 74,90 € 

Rede de esgotos 74,90 € 

Rede de Pluviais 74,90 € 

Apreciação de projetos de loteamento 

Rede de águas 107,00 € 

Rede de esgotos 107,00 € 

Rede de Pluviais 107,00 € 

Reapreciação de projetos de edificações até 4 pisos acima do solo 

Rede de águas 53,50 € 

Rede de esgotos 53,50 € 

Rede de Pluviais 53,50 € 

Pedidos de viabilidade/Comunicação previa 

Rede de águas 37,45 € 

Rede de esgotos 37,45 € 

Rede de Pluviais 37,45 € 

IX – VISTORIAS E ENSAIOS 

Vistorias 
 

Urbanizações (previstas 4 vistorias) 342,25 € 

Habitações (previstas 2 vistorias)  113,29 € 

Ensaio 
 

1 ° Ensaio 
 

Moradia, fogo, estab. Comercial, industrial ou garagem 42,93 € 

Urbanização  379,22 € 

2º Ensaio 
 

Moradia, fogo, estab. Comercial, industrial ou garagem 33,39 € 

Urbanização  286,20 € 

X – DIVERSOS 



 

Página 12 de 22 
 

Abertura ou fecho de água a pedido do consumidor 40,55 € 

Restabelecimento  24,08 € 

Encargos de processo de corte, sem deslocação 3,44 € 

Ordem de Revisão de Corte: 
 

Simples (Em caso de situações irregulares) 26,75 € 

Com Tamponamento e destamponamento 96,37 € 

Tamponamento com corte de ramal ou válvula inviolável e restabelecimento 212,32 € 

Verificação de pressão 21,40 € 

Aferição de contador 80,25 € 

Deslocação de contador (com mão-de-obra e materiais) 119,25 € 

Deslocação de contador (simples) 40,13 € 

Deteção de fugas 49,31 € 

Deteção de fugas fora do concelho (d) 535,00 € 

Monitorização de redes fora do concelho mediante orçamento. 
 

Contador desaparecido ou danificado 
DN =< 25 80,25 € 

DN > 25 e =< 50 107,00 € 

Esvaziamento de fossas de águas residuais (por cada hora) (e) 99,08 € 

Limpeza e/ou desobstrução da rede predial de esgotos (por cada hora) (f) 56,94 € 

Limpeza e/ou desobstrução de coletores (g) 117,46 € 

Inscrição de Canalizador 53,50 € 

Renovação anual (Inscrição Canalizador) 16,05 € 

Custos de deslocação 21,40 € 

Os serviços prestados, constantes do presente tarifário, quando efetuados em dias úteis de trabalho, após as 19 
horas serão acrescidos de uma taxa de 50 % ou uma taxa de 100 % se forem efetuados em fins-de-semana e 
feriados. 

XI – CAUÇÕES 

XI.1 – Ramais 

Para garantia do pagamento da construção de ramais de água e saneamento são devidas as seguintes cauções: 

Construção de ramal de água 344,00 € 

Construção de ramal de saneamento 344,00 € 

Levantamento de ramal de água 114,67 € 

XI.2 – Incumprimento contratual imputável ao consumidor 

Consumidor doméstico 59,63 € 

Consumidor empresarial 298,13 € 

O preço por Km de deslocação fora da área geográfica do concelho é de: 0,50 € 
 

Aos valores constantes do presente tarifário acresce IVA à taxa legal em vigor.----------------------
Aos valores aplicáveis aos serviços prestados serão acrescidos encargos de administração de 
15%.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conforme regulamentado pelo Decreto-Lei nº 147/2017, de 05 de dezembro, a tarifa social 
automática é atribuída através de um sistema de informação partilhada entre a Câmara 
Municipal de Beja, a Direção-Geral das Autarquias Locais e a Autoridade Tributária, a qual 
verifica à priori a situação de carência económica dos agregados e lhes atribui a tarifa a quem 
tem direito, sem ser necessário qualquer impulso por parte dos cidadãos.----------------------------
Observações:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(a) Aos portadores de Cartão Municipal Sénior e aos beneficiários da Tarifa Social Automática 
será aplicada a redução de 50 % em todas as tarifas e preços.---------------------------------------------
(b) a aplicar a ramais superiores a 20 metros, alteração de ramais e ramais adicionais.------------
(c) Serviço a efetuar mediante avaliação prévia do mesmo.------------------------------------------------
(d) Inclui deslocação e deteção de 1ª fuga, 2as e restantes acresce 267,50 € por cada.--------------
(e) Para os consumidores que pagam TSAR componente variável e fixa têm direito a uma 
limpeza de fossa, sem custos, por ano.---------------------------------------------------------------------------
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(f) O valor em questão contempla a requisição do serviço, que é faturado independentemente 
do sucesso da operação.---------------------------------------------------------------------------------------------
(g) Contempla a prestação do serviço em coletores públicos ou de coletores prediais com 
diâmetro igual ou superior a 200mm.---------------------------------------------------------------------------- 
 
Resumidamente o senhor vereador Rui Marreiros acrescentou que sendo a empresa municipal 
autónoma tem que gerar receitas próprias para fazer a cobertura tendencial de gastos. Face ao 
que se tem assistido ultimamente em termos do aumento de gastos aquilo que se propõe, 
obviamente delimitado pelo que se prevê ser a evolução da inflação e dos custos com pessoal 
e à incerteza absoluta da evolução dos custos com energia e combustíveis, é uma atualização 
pelo mínimo indispensável, aumentando em 7% os preços praticados para manter a operação 
como ela está e para cobrir os gastos como aquele que foi imputado pela AgdA – Águas 
Públicas do Alentejo o ano passado com o aumento de 15% do custo da água comprada, que 
se refletiram com um ano de resultados negativos, embora haja uma forte convicção da parte 
da administração, que tem feito um trabalho extraordinário, que este ano vai fechar com 
resultados muito melhores do que os do ano passado. Contudo, não se pode face a todos os 
aumentos que foram verificados e àqueles que são previsíveis voltar a acontecer mantendo-se 
os resultados desta forma, portanto, não é uma atualização tarifária para aumentar o nível de 
rendimento mas sim para manter a situação tal como ela está face aos constrangimentos que 
todos conhecem.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aproveitou-se também para adequar a estrutura tarifária à recomendação da ERSAR reduzindo 
o tarifário a quatro escalões com a fusão do quarto e quinto escalão. Não tem muita 
expressão, é residual o número de famílias que consomem no quarto escalão sendo que 
algumas são numerosas e têm uma redução significativa e no caso de dificuldade no contexto 
socioeconómico da família o tarifário social automático, que se traduz numa redução de 50% 
em todos os preços, faz a proteção da mesma.----------------------------------------------------------------
A título de exemplo e porque as percentagens muitas vezes não são percetíveis ou prestam-se 
a interpretações de outra natureza, deu conhecimento que no escalão dos 0 a 10m3, onde 
consomem mais de 80% dos clientes da empresa, os 7% de aumento de tarifário tem um 
impacto global na fatura mensal de 1,78 € (cerca de 21,00 €/ano). Quem usufrui da tarifa social 
automática o impacto mensal é de 0,89 € por mês (pouco mais de 10,00 €/ano). Obviamente que 
dir-lhe-ão que todos os aumentos são aumentos, com certeza, mas é o impacto mínimo 
possível para tentar que a empresa mantenha o seu equilíbrio que, caso não ocorra, para além 
de ser muito discutível do ponto de vista legal, o acionista maioritário que é a Câmara 
Municipal não pode suportar prejuízos dessa natureza, disse.--------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado, depois deste esclarecimento sobre o real impacto na fatura do 
aumento destes 7%, questão que ia colocar, perguntou se seria possível retirar esta proposta, 
ser fornecida a informação detalhada e votar-se na próxima reunião tendo em conta que ainda 
há algum tempo até se poder decidir esta matéria.----------------------------------------------------------- 
 
O vereador Rui Marreiros disse que existem alguns prazos para cumprir junto da ERSAR para 
além de ser necessário também algum tempo para adaptar o sistema ao novo tarifário. Acha 
que a informação está prestada, embora possa fazer chegar estes elementos, mas na verdade 
é só fazer as contas, portanto, ao aplicar-se os 7% ao tarifário em vigor obtém-se estes valores, 
dai ter dado estas notas para clarificar que este aumento é mínimo, comparativamente aos 
que se têm ouvido falar nas áreas das energias, combustíveis, etc., e é um esforço que se pede 
a todos para manter a EMAS de Beja a prestar um serviço de qualidade.-------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, nos termos da alínea e) do nº 13 do Regimento da Câmara 
Municipal, suspendeu a reunião por cinco minutos, no sentido dos senhores vereadores da 
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CDU poderem fazer os cálculos necessários resultantes do aumento de tarifário e 
posteriormente votarem em consciência.----------------------------------------------------------------------- 
 
Retomados os trabalhos, não tendo os vereadores da CDU quaisquer esclarecimentos a 
solicitar e tendo em conta que não conseguirem fazer passar o seu ponto de vista no sentido 
de adiar esta proposta para a próxima reunião, o senhor vereador Rui Marreiros colocou a 
mesma à votação.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A Câmara deliberou, por maioria com os votos contra dos vereadores da Coligação 
Democrática Unitária, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 793)-------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado apresentou a seguinte Declaração de Voto:--------------------------
“Os vereadores da Coligação Democrática Unitária votaram contra mais este aumento de 
tarifário porque ainda considerando que o mesmo possa não ser expressivo, resulta e está em 
cima de outros feitos em anos transatos e que a CDU se tem manifestado contra apresentando 
na altura argumentos que levaram a esse sentido de voto, nomeadamente, a taxa de 
cobertura de gastos por exemplo na tarifa de saneamento que deveria ser revista por ser 
considerada expressiva e o tarifário de resíduos sólidos urbanos que segundo um estudo da 
DECO está no top 10 a nível nacional sendo um grande esforço repassado para as famílias.-------
Tendo em conta a conjuntura atual, nem falavam em baixar a fatura da água como 
defenderem noutros anos, porque importa não colocar em causa a personalidade da EMAS 

naturalmente, mas se pelo menos os valores fossem mantidos, a empresa e o Município 
dariam um sinal claro de apoio às pessoas e famílias neste contexto difícil que se atravessa na 
preservação dos seus rendimentos e proteção às empresas que seria necessário, tal como está 
a acontecer num conjunto de autarquias de norte a sul do país das mais variantes políticas.”, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

 
Requerido por Exubercascade, Ldª, que pretendendo vender a fração P do prédio sito no 
quarteirão delimitado pela Rua General Teófilo da Trindade nº 129 – Rua Infante Dom 
Henrique nº 75 – Rua de Lisboa nºs 60 e 60-A e Rua Conselheiro Menezes, 2º esqº, em Beja, 
pelo valor de 245.000,00 €, 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 

794)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Exubercascade, Ldª, que pretendendo vender a fração V do prédio sito no 
quarteirão delimitado pela Rua General Teófilo da Trindade nº 129 – Rua Infante Dom 
Henrique nº 75 – Rua de Lisboa nºs 60 e 60-A e Rua Conselheiro Menezes, 2º dtº, em Beja, 
pelo valor de 240.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não 
exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e venda do mesmo.-------------------
Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação interesse no exercício do mesmo.--------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 

795)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Exubercascade, Ldª, que pretendendo vender a fração X do prédio sito no 
quarteirão delimitado pela Rua General Teófilo da Trindade nº 129 – Rua Infante Dom 
Henrique nº 75 – Rua de Lisboa nºs 60 e 60-A e Rua Conselheiro Menezes, r/c esqº, em Beja, 
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pelo valor de 245.000,00 €, 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 

796)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Isilda Maria Guerra Marques Lança, que pretendendo vender o prédio sito na 
Rua dos Mercadores, nos44, 46 e 48, em Beja, pelo valor de 80.000,00 €, 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 

797)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Louis Armand, que pretendendo vender o prédio sito na Rua Alferes Malheiro, 
nº 10, em Beja, pelo valor de 105.000,00 €, 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 

798)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Dilema Primordial, Ldª, que pretendendo vender o prédio sito na Rua Alferes 
Malheiro, nº 25, em Beja, pelo valor de 60.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja 
se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e venda 
do mesmo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação interesse no exercício do mesmo.--------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 

799)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Maria Luísa Crujo do Rosário de Abreu Nunes, que pretendendo vender o 
prédio sito na Travessa do Cêpo, nº 6, em Beja, pelo valor de 23.000,00 €, 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 

800)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.7. – Pedido de isenção do pagamento de taxas urbanísticas devidas 
pela emissão de alvará de licenciamento de obras de demolição;--------------- 

 
Requerido pelo Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Luz, a isenção do pagamento das 
taxas urbanísticas devidas pela emissão do Alvará de Licenciamento de Obras de Demolição nº 
534/2022, no âmbito do Proc. nº PC 107/2022 – Demolição de construção com a área bruta de 
2.183,74m2, sita na freguesia de Santa Clara do Louredo.---------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 801)------------ 
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2.8. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído e de recinto improvisado:------------------------------ 

 
Requerido pela União de Freguesias de Albernoa e Trindade, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização da Feira da Trindade, 
no Campo de Jogos, dias 05 e 06 de novembro de 2022.----------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 802)------------ 
 
Requerido pelo Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização da Festa de Finalistas do 
12º Ano, no Clube de Sargentos, no Bairro da Força Aérea, dia 11 de novembro de 2022.---------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 803)------------ 
 
Requerido pela Junta de Freguesia de Santa Clara de Louredo, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão das licenças especial de ruído e recinto improvisado para a 
realização do "Evento de Natal Cultural e Recreativo", no Bairro 1º de Maio – Rua E, dias 08, 09 
e 10 de dezembro de 2022.------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 804)------------ 
 
Requerido pelo Centro Cultural e Desportivo de Trindade, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização de um baile na antiga sede 
da Junta de Freguesia, sita na Rua do Calvário, em Trindade, dia 26 de novembro de 2022.-------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 805)------------ 
 
Requerido pela Associação Columbófila do Distrito de Beja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela realização do evento "Feira Ibérica de Columbofilia" no Parque de Feiras e 
Exposições de Beja, dias 03 e 04 de dezembro de 2022.-----------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 806)------------ 
 
Em seguida a senhora vereadora Marisa Saturnino, responsável pelos pelouros da Divisão de 
Desenvolvimento e Inovação Social; Gabinete de Recursos Humanos; Divisão de Educação, 
Desporto e Juventude; Partido Médico Veterinário, apresentou os seguintes assuntos:------------ 
 

2.9. – Proposta de aprovação do Relatório do 2º concurso por sorteio 
para arrendamento de habitação em regime de arrendamento apoiado;-- 

 
Presente o Relatório de Análise do júri das candidaturas ao 2º concurso por sorteio para 
arrendamento de habitação em regime de arrendamento apoiado das seguintes frações 
habitacionais:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Localização Nº de fogo 
a concurso 

Piso Tipologia Área Útil 

Praceta António Gonçalves Correia, nº 3 1 1º Dtº B T1 63,50m
2
 

Praceta António Gonçalves Correia, nº 2 1 2º Esqº C T2 83,00m
2
 

Rua Adriano Correia Oliveira, nº 11 1 1º Dtº T2 52,30m
2
 

 

O Concurso foi publicado no Diário do Alentejo nº 2102, de 05 de agosto de 2022, afixado em 
edital, na página eletrónica do Município e esteve aberto entre os dias 08/08/2022 e 
26/08/2022.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foram apresentadas 9 (nove) candidaturas no prazo estabelecido para o efeito, de acordo com 
o Aviso de Abertura do Concurso, que são as seguintes:---------------------------------------------------- 
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Nº CANDIDATURA REQUERENTE 

1 Fernando Jorge de Brito 

2 Maria Manuela Batista Caixeirinho 

3 Miguel Ângelo Cabeça Silva 

4 Célia Maria Salvada Florêncio 

5 Francisco Hipólito Páscoa Casadinho 

6 Joana Rita Pereira Grilo 

7 Maria Madalena Guilherme Ruivo 

8 António Manuel Nascimento Pina 

9 Maria das Dores Reganha Rúbio 
 

Da aplicação das normas do Programa de Concurso, resultou o seguinte:------------------------------ 
 

Nº CANDIDATURA REQUERENTE ADMITIDO EXCLUIDO 

1 Fernando Jorge de Brito  Artº 3º, nº 1 e Artº 3º, nº 4 

2 Maria Manuela Batista Caixeirinho  Artº 3º, nº 4 

3 Miguel Ângelo Cabeça Silva 
 Artº 3º, nº 7; Artº 6º, nº 5; Artº 

6º, nº 6; Artº 6º, nº 9 

4 Célia Maria Salvada Florêncio  Artº 3º, nº 4 

5 Francisco Hipólito Páscoa Casadinho  Artº 3º, nº 4 

6 Joana Rita Pereira Grilo  Artº 3º, nº 4 

7 Maria Madalena Guilherme Ruivo  Artº 3º, nº 4; Artº 9º, nº 2 

8 António Manuel Nascimento Pina  Artº 3º, nº 4 

9 Maria das Dores Reganha Rúbio  Artº 3º, nº 4 
 

Nos termos do artigo 16º, nº 1, do Programa de Concurso, foram notificados os candidatos, 
para no prazo de 10 dias úteis, a contar da data da notificação, se pronunciarem por escrito 
sobre a lista provisória de candidatos admitidos e excluídos.----------------------------------------------
Em sede de audiência de interessados foram apresentadas três pronúncias, tendo o júri em 
reunião realizada a catorze de novembro de dois mil e vinte e dois, procedido à análise e 
ponderação das questões suscitadas, considerando que:---------------------------------------------------
António Manuel Nascimento Pina – a filha do Candidato, Elisabete Pina, em 05 de outubro de 
2022, dirigiu à Câmara Municipal um pedido de habitação, no qual fez referencia ao presente 
concurso, e por esse motivo o Júri entende considerar como pronúncia em sede de audiência 
prévia. A senhora Elisabete veio referir as condições de habitabilidade do agregado familiar, 
nomeadamente, as barreiras arquitetónicas presentes na habitação atual, face à dependência 
da sua mãe.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Este argumento não coloca em causa a decisão do júri, dado que a candidatura foi excluída por 
não reunir o requisito de admissão, previsto no nº 4 do artigo 3º do Programa de Concurso, ou 
seja “o rendimento per capita do agregado familiar deve situar-se até 70% do IAS”, que neste 
caso é ultrapassado. Face ao exposto o júri mantém a não admissão do candidato por não 
cumprir o requisito de admissão previsto no artigo 3º, nº 4.-----------------------------------------------
Francisco Hipólito Páscoa Casadinho – em 17 de outubro de 2022, o candidato apresentou 
pronúncia, alegando que os rendimentos de que dispõe não permitem o acesso a uma 
habitação em regime de arrendamento no mercado livre. Contudo esta pronúncia não altera a 
decisão do júri, dado que o Sr. Francisco não cumpre o requisito previsto no artigo 3º, nº 4, ou 
seja “o rendimento per-capita do agregado familiar deve situar-se até 70% do IAS”, que neste 
caso é ultrapassado. Face ao exposto o júri mantém a não admissão do candidato por não 
cumprir o requisito de admissão previsto no artigo 3º, nº 4.-----------------------------------------------
Maria Madalena Guilherme Ruivo – a filha da candidata, Vanessa Ruivo Costa, em 28 de 
outubro de 2022, dirigiu à senhora Vereadora do Pelouro um pedido de apoio, no qual 
apresentou pronúncia em sede de audiência prévia no âmbito do presente concurso. Refere 
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que lhe foi solicitada documentação, que entregou, à exceção do rendimento do agregado 
familiar, sendo que não estando devidamente instruída a candidatura, deveria ter sido 
informada, e que seria este o motivo de exclusão. Tal não corresponde à verdade dado que foi 
entregue documento comprovativo do rendimento mensal (pensão), que ultrapassa 70% do 
IAS. Refere ainda que mais nenhum documento estava em falta, nomeadamente da Segurança 
Social e das Finanças, contudo encontrava-se em falta declaração da Segurança social 
comprovativa da situação contributiva regularizada, documento este que só foi entregue com 
a pronúncia em sede de audiência prévia.-----------------------------------------------------------------------
Face ao exposto o júri mantém a não admissão da candidata, por não cumprir o requisito de 
admissão previsto no artigo 3º, nº 4 e pelo não cumprimento do artigo 9º, nº 2.--------------------
Nos termos do artigo 16º, nº 2, do Programa de Concurso o Júri propõe a seguinte lista 
definitiva de candidatos admitidos e excluídos, que submete a deliberação da Câmara 
Municipal:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nº 
CANDIDATURA REQUERENTE 

ADMITIDO EXCLUIDO 

1 Fernando Jorge de Brito  Artº 3º, nº 1 e Artº 3º, nº 4 

2 Maria Manuela Batista Caixeirinho  Artº 3º, nº 4 

3 Miguel Ângelo Cabeça Silva 
 Artº 3º, nº 7; Artº 6º, nº 5; Artº 6º, nº 6; 

Artº 6º, nº 9 

4 Célia Maria Salvada Florêncio  Artº 3º, nº 4 

5 Francisco Hipólito Páscoa Casadinho  Artº 3º, nº 4 

6 Joana Rita Pereira Grilo  Artº 3º, nº 4 

7 Maria Madalena Guilherme Ruivo  Artº 3º, nº 4; Artº 9º, nº 2 

8 António Manuel Nascimento Pina  Artº 3º, nº 4 

9 Maria das Dores Reganha Rúbio  Artº 3º, nº 4 
 

Em caso de aprovação do presente relatório e considerando a exclusão da totalidade dos 
candidatos, dá-se por findo o presente concurso.------------------------------------------------------------- 
 
Perante algumas questões e dúvidas colocadas pelos senhores vereadores, tanto do “Beja 
Consegue” como da Coligação Democrática Unitária, acerca deste concurso, dos critérios 
aplicados sobretudo ao nível do Indexante dos Apoios Sociais e da dificuldade que algumas 
pessoas têm na instrução dos processos, a senhora vereadora Marisa Saturnino começou por 
referir que o critério, nomeadamente, aplicado pelo artigo 3º, nº 4 foi aqui aprovado por 
unanimidade, não obstante, já ficou assumido que esta questão seria revista antes de se lançar 
novo concurso mas sempre tendo em atenção que isto se trata de arrendamento apoiado. 
Mais, a Câmara Municipal de Beja abriu pela primeira vez dois concursos para atribuição de 
habitação social o que significa naturalmente que não há qualquer interesse em que as casas 
fiquem fechadas e que as pessoas não tenham acesso às mesmas, por isso, no mandato 
anterior se fez um grande esforço na reabilitação de frações municipais, algumas delas 
fechadas há mais de quinze anos.---------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às pessoas terem dificuldade na instrução do processo poderão sempre solicitar 
apoio na Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social, informação que será reforçada junto 
das redes sociais e dos meios de comunicação da Câmara Municipal.-----------------------------------
Relativamente à questão que o senhor vereador Rui Eugénio colocou, nomeadamente se já 
foram entregues as chaves aos vencedores do concurso para atribuição das habitações no 
Bairro Beja II, informou que ainda não aconteceu porque se verificou que faltavam alguns 
pormenores nessas habitações em termos de afinação de portas e fichas elétricas que os 
serviços operacionais estão a resolver para até ao final do ano entregar as mesmas aos 
vencedores, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 807)--------- 
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2.10. – Proposta de aprovação da 2ª alteração ao Regulamento de 
atribuição de Bolsas de Estudo a alunos do Ensino Superior do Município 
de Beja de Famílias Carenciadas ou Numerosas;-------------------------------------------- 

 
Registo nº 6509, de 16 de novembro de 2022, do Serviço de Educação, informando que não 
tendo sido apresentadas reclamações ou sugestões durante o período de consulta pública, que 
decorreu após a publicitação do respetivo Edital, está a versão final do projeto da segunda 
alteração ao Regulamento de atribuição de Bolsas de Estudo a alunos do Ensino Superior do 
Município de Beja de Famílias Carenciadas ou Numerosas em condições de ser submetida à 
apreciação e votação do órgão executivo para, posteriormente, poder ser submetida à 
Assembleia Municipal, nos termos do disposto no artigo 25º, nº 1, alínea g) do Regime Juridico 
das Autarquias Locais (RJAL), aprovado em Anexo à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
atual redação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
O artigo 4º passa a ter a seguinte redação:----------------------------------------------------------------------
Artigo 4º - Bolsas de Estudo:----------------------------------------------------------------------------------------
1. O Município de Beja afetará, por ano letivo, o valor máximo de 27.000,00 € (vinte e sete mil 

euros) a bolsas de estudo.--------------------------------------------------------------------------------------------
2. Fixa-se em 30 (trinta) o número máximo de bolsas de estudo a atribuir a alunos provenientes 
de famílias carenciadas ou numerosas.---------------------------------------------------------------------------
3. ... -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. ... -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Comissão 
de Regulamentos da Assembleia Municipal.(Deliberação nº 808)------------------------------------------- 
 

2.11. – Proposta de aprovação do protocolo para fornecimento de 
refeições escolares;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 12333, de 29 de novembro de 2022, do Serviço de Educação, propondo, na 
sequência da denúncia do protocolo para fornecimento de refeições escolares com o Centro 
de Apoio Social do Concelho de Beja, a aprovação do novo protocolo, que constitui documento 
anexo número três e faz parte integrante da presente ata, estabelecido entre o Município de 
Beja e o Centro Social e Paroquial Nossa Senhora da Luz, que passou a fornecer as refeições à 
Escola Básica de Albernoa.-------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 809)--------- 
 

2.12. – Proposta de pagamento às entidades fornecedoras de refeições 
escolares – outubro mais retroativos de setembro de 2022;------------------------ 

 
Registo nº 11398, de 07 de novembro de 2022, do Serviço de Educação, dando conhecimento 
que de acordo com indicações superiores, o pagamento aos fornecedores de refeições 
escolares deve ter como referência por refeição o valor de 2,70 €, devendo este ser 
considerado desde o início do ano letivo 2022/2023.--------------------------------------------------------
Uma vez que o pagamento das refeições fornecidas em setembro de 2022 teve por base o 
valor de 2,65 €, e deverá se considerado retroativamente o valor 2,70 €/refeição, o pagamento 
das refeições de outubro de 2022 deverá ter em conta a diferença de valores resultante da 
atualização, pelo que, em outubro deverão ser pagos os seguintes valores de acerto 
relativamente ao mês de setembro: Casa do Povo de Nossa Senhora das Neves – 21,90 €; 
Centro Social Nossa Senhora da Graça – 11,50 €; Casa do Povo de Penedo Gordo – 173,65 €.---- 
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Em síntese, estes valores deverão somar-se aos valores apurados para o mês de outubro (estes 

já tinham sido apurados com base em 2,70 €), resultando o seguinte:---------------------------------------- 
 

Fornecedor outubro + retroativo setembro A pagar 
Casa do Povo de Nossa Senhora das Neves 2.413,80 € + 21,90 € 2.435,70 € 

Centro Social Nossa Senhora da Graça 1.792,80 € + 11,50 € 1.804,30 € 

Casa do Povo do Penedo Gordo 19.863,20 € + 173,65 € 20.036,85 € 

Centro Social e Paroquial Nossa Senhora da Luz 2.184,30 € + 0 € 2.184,30 € 
 

Nota: no valor relativo à Casa do Povo de Penedo Gordo estão considerados 299,00 €, como 
apoio para a deslocação.---------------------------------------------------------------------------------------------
Mais se informa que o Centro Social e Paroquial Nossa Senhora da Luz passou a assegurar o 
fornecimento de refeições à Escola Básica de Albernoa mediante Protocolo aprovado para o 
efeito.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 810)--------- 
 
A senhora vereadora Maria de Fátima Estanque reforçou a necessidade de se aumentar o valor 
por refeição as estas entidades tendo em conta o contexto económico e social que se 
atravessa. Já foi explicado que houve um aumento de 2,65 € para os 2,70 € e que havia um 
teto máximo de 2,75 €/por refeição, assim, a proposta que deixam é que a Câmara Municipal 
faça um esforço no sentido de se conseguir ir ao máximo do valor.-------------------------------------- 
 

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

 
Registo nº 12160, de 25 de novembro de 2022, do Serviço de Desporto, propondo a atribuição 
de um subsídio, no valor de 500,00 €, ao Despertar Sporting Clube – Secção de BTT, no âmbito 
da organização, no dia 08 de outubro, de mais uma edição do “Beja Bike Race” que contou 
com cerca de 150 participantes.-----------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de quinhentos euros.(Deliberação nº 811)----------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 12164, de 25 de novembro de 2022, do Serviço de Desporto, propondo a atribuição 
de um subsídio, no valor de 3.000,00 €, ao Despertar Sporting Clube, no âmbito do 
desenvolvimento e implantação do serviço de apoio e desenvolvimento especializado de 
atletas, denominado CRAC – Centro de Rendimento e Alta Competência, serviço que se realiza 
num espaço devidamente apetrechado com equipamento para o efeito e que se traduziu num 
investimento de cerca de 20.000,00 €.---------------------------------------------------------------------------
Como retorno, o Despertar Sporting Clube disponibilizará também este serviço, de forma 
preferencial e em termos a acordar, a atletas de outros clubes do concelho que estejam em 
condições de obter resultados desportivos de nível nacional, de modo a alargar as 
potencialidades deste serviço às diversas modalidades desenvolvidas no concelho.-----------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de três mil euros.(Deliberação nº 812)---------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 12162, de 25 de novembro de 2022, do Serviço de Desporto, propondo a atribuição 
de um subsídio, no valor de 250,00 €, à Associação Cultural e Recreativa Zona Azul, no âmbito 
da organização, nos dias 9 e 10 de outubro, do Torneio de Andebol do 47º Aniversário, 
disputado com diversos escalões de formação masculino e feminino.-----------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de duzentos e cinquenta euros.(Deliberação nº 813)--------------------------------------------------- 
 
Registo nº 12163, de 25 de novembro de 2022, do Serviço de Desporto, propondo a atribuição 
de um subsídio, no valor de 250,00 €, ao Centro de Cultura, Recreio e Desporto de Santa 
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Vitória, no âmbito da organização, no dia 24 de setembro, do Torneio de Futebol de 11 “João 
Corujo”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de duzentos e cinquenta euros.(Deliberação nº 814)--------------------------------------------------- 
 
Registo nº 12165, de 25 de novembro de 2022, do Serviço de Desporto, propondo a atribuição 
de um subsídio, no valor de 500,00 €, ao Clube Academia de Beja, no âmbito da organização, 
nos próximos dias 26 e 27 de novembro, do I Estágio de Ginástica de Trampolins, trazendo a 
Beja cerca de 50 ginastas da zona de Lisboa e Algarve.------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de quinhentos euros.(Deliberação nº 815)----------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 12161, de 25 de novembro de 2022, do Serviço de Desporto, propondo a atribuição 
de um subsídio, no valor de 250,00 €, à Casa do Povo da Salvada, no âmbito da organização e 
realização, no dia 16 de outubro, de mais uma edição do trail “Entre os Moinhos do Guadiana”, 
que recebeu cerca de duzentos participantes.-----------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de duzentos e cinquenta euros.(Deliberação nº 816)--------------------------------------------------- 
 

2.14. – Resumo Diário de Tesouraria nº 226, relativo ao dia vinte e nove 
de novembro de dois mil e vinte e dois;---------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de sete milhões, 
quatrocentos e trinta e três mil, novecentos e cinquenta e um euros e trinta e um cêntimos, 
sendo seis milhões, oitocentos e seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco euros e catorze 
cêntimos de operações orçamentais e seiscentos e vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e 
seis euros e dezassete cêntimos de operações não orçamentais.----------------------------------------
A Câmara tomou conhecimento da presente informação.-------------------------------------------------- 
 

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

 
Havendo público presente foram feitas as seguintes intervenções:-------------------------------------- 
 
Hermínia Borrela:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cumprimentou os presentes e referiu que já reuniu com a senhora vereadora Marisa e com o 
senhor Presidente, em 2017, acerca do assunto que aqui a trouxe, nomeadamente, o pedido 
de ajuda para arranjo do telhado do prédio sito na Rua do Esquível, nº 54, em Beja. Esta 
habitação considerada património histórico devido ao portão do estilo manuelino, continua a 
degradar-se e, pessoalmente, não tem possibilidades de mandar arranjar o telhado sozinha. 
Nessa primeira reunião ficou a promessa que a Câmara Municipal a ia ajudar e hoje, em 2022, 
continua à espera. Tentou logo em 2017 falar com a senhora vereadora Marisa, não conseguiu 
e portanto como ninguém lhe diz nada aconselharam-na a dirigir-se à reunião de câmara por 
ser talvez o sítio adequado para voltar a lembrar desta situação.-----------------------------------------
Recordou também que, uma vez ser possuidora da maior coleção sobre Mariana Alcoforado, 
foi proposto que se a ajudassem na reconstituição do telhado, cederiam o espaço do portão e 
a coleção em si para ser consultada pela população em geral na forma de um mini museu que 
deixariam à responsabilidade da Câmara Municipal, disse.------------------------------------------------- 
 
António Barahona:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Referiu que não estava a pensar intervir mas face à proposta que o senhor vereador Rui 
Eugénio fez, em que mencionou os nomes da Associação de Defesa do Património e da 
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Associação SIM que ainda nem estatutos tem, não consegue compreender que se fale nesta 
última e se ignore completamente a Associação de Defesa do Património, da qual é o Vice-
Presidente há 35 anos, que já recebia diplomas de mérito da Câmara Municipal e do Governo 
Civil pelo trabalho que estava desenvolver na cidade ainda quem está sentado à mesa era 
muito novo. A Associação de Defesa do Património, além de ter reerguido o Cante Alentejano, 
a Doçaria Conventual, a Azulejaria, as Maias, debates sobre o património histórico, etc. e de 
ter participado no Plano de Salvaguarda do Património da cidade, tem nas suas fileiras 
arquitetos, engenheiros e senhores conhecedores do património da cidade de Beja e quando 
vê ignorar a Associação do Património desta maneira em detrimento de uma associação que 
não tem qualquer historial, faz-lhe só pensar numa coisa, é que desde que foi tomado o “Beja 
Merece” nas mãos, que a associação começou a ser ignorada e se verifica um desfasamento 
enorme entre aquilo que o Município fazia e as coisas que a associação fazia. Esta opinião não 
é só sua, disse, podem continuar a ignorá-los como outros ignoraram aquando do Cante 
Alentejano mas associação está cá, tem pessoas competentes e está atenta a tudo o que se 
fizer acerca do património histórico para aplaudir ou criticar o que não considerarem bem.------ 
 

4. – Aprovação da Ata em Minuta;------------------------------------------------------------------- 

 
Tendo em conta a necessidade de dar cumprimento às deliberações tomadas na presente 
reunião, foi a ata aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5. – Encerramento;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram treze horas da 
qual, para constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, que eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, nomeado por deliberação 
de câmara, datada de 22 de outubro de 2021, para secretariar as reuniões do órgão executivo, 
redigi e subscrevo.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Beja 
 

 
______________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 
 

O Assistente Técnico 
 

 
_____________________ 
João Daniel Frazão Felício 

 

Aprovada por unanimidade em 

reunião de câmara realizada em 28 

de dezembro de 2022 
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