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Ata número vinte e seis da reunião de câmara ordinária realizada a vinte 
e oito de dezembro 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), 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.-------------------------------------------------------------
Secretariou a reunião, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, em conformidade com o 
disposto no nº 2 do artigo 57º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------- 
 

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

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

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

 
Verificada a existência de quórum para se constituírem em reunião, foi a mesma declarada 
aberta pelo senhor Presidente da Câmara, que propôs a inclusão de um ponto na ordem de 
trabalhos, nomeadamente, a proposta de alteração nº 17 ao Orçamento da Receita e Despesa 
e nº 13 às Grandes Opções do Plano 2022, sobre a qual o Chefe da Divisão Administrativa e 
Financeira dará uma explicação.----------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

 

1.1. – Proposta de aprovação das atas números 24/2022 e 25/2022;---------- 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, foram 
as atas nº 24/2022, relativa à reunião de câmara realizada no dia trinta de novembro de dois 
mil e vinte e dois e nº 25/2022, relativa à reunião de câmara realizada no dia catorze de 
dezembro de dois mil e vinte e dois, previamente enviadas a todos os eleitos, colocadas à 
votação e aprovadas por unanimidade.(Deliberações n

os
 843 e 844)--------------------------------------- 

 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado cumprimentou os presentes e aproveitou desde logo para 
desejar a todos um ano de 2023 cheio de sucessos pessoais e profissionais.--------------------------
Em seguida colocou as seguintes questões:---------------------------------------------------------------------
Com a introdução da diretiva 51/2018, que altera a diretiva quadro dos resíduos e que veio 
estabelecer um conjunto de princípios e obrigações, entre as quais, a implementação até 31 de 
dezembro de 2023 da recolha seletiva e tratamento dedicado de bio resíduos, torna-se 
premente desenvolver um conjunto de procedimentos para acautelar esta questão até tendo 
em conta a valorização orgânica dos resíduos alimentares e resíduos verdes recolhidos 
seletivamente, a redução da deposição em aterro, a produção de composto e sua reintrodução 
no ciclo biológico a otimização de sistemas com reflexo na qualidade ambiental e de vida das 
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populações servidas. Neste sentido, perguntou o que é que aconteceu com a candidatura que 
havia por parte da CIMBAL, neste caso na parte correspondente à Câmara Municipal de Beja, 

em que inicialmente, as verbas destinadas ao Município, eram de 143.000.00 € sensivelmente, 
e depois na repartição final, Beja ficou com uma expressão residual em termos desta 
candidatura, pouco mais de 3.000,00 €, perdendo-se uma oportunidade de avançar com o 
desenvolvimento de um conjunto de procedimentos para dar enfase a esta diretiva.---------------
Relativamente ao Sistema Integrado de Gestão de Pneus Usados, sabe-se que a RESIALENTEJO 

tinha protocolado com a Valorpneu – Sociedade de Gestão de Pneus Ldª, a recolha destes 
resíduos nas suas instalações e terá comunicado a intenção de abandonar essa recolha no final 
de 2022. A Valorpneu – Sociedade de Gestão de Pneus Ldª é uma entidade privada licenciada 
pelo Estado Português que tem como objetivo gerir este sistema, abriu um concurso para a 
contratação de um operador de reforço da rede de recolha de pneus usados no Distrito de 
Beja e não obstante esses esforços não foi possível encontrar um operador que cumprisse os 
critérios. Neste momento o único sistema habilitado a receber estes resíduos a nível de todo o 
distrito é a AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central e sendo Beja capital de 
distrito, perguntou o que é que se pode fazer no sentido de melhorar um serviço prestado à 
população e às empresas que se confronta agora com esta dificuldade da entrega destes 
resíduos, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Eugénio cumprimentos os presentes e fez um breve enquadramento 
relativamente à questão que irá colocar em concreto sobre autocaravanismo.-----------------------
Há cerca de dois anos e meio foi apresentado o Programa de Ação para o Autocaravanismo 
Responsável, promovido pela Turismo de Portugal, I.P., que visa a adoção de medidas 
adequadas à harmonização e regulamentação desta prática com as exigências ambientais 
atuais, de saúde pública e de ordenamento do território entre outras.---------------------------------
Observando-se um crescente aumento de praticantes desta modalidade, na nossa região, 
particularmente no nosso Concelho, continua a não existir uma infraestrutura que acolha os 
mesmos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sabendo-se que a Entidade Regional de Turismo do Alentejo criou um programa âncora onde 
estavam incluídos vários municípios, um deles Beja, que deveria ter desenvolvido um projeto 
de criação de uma destas áreas de serviço para autocaravanas que alguns Municípios já 
concluíram, no caso de Almodôvar e outros têm em execução, chega-lhes ao conhecimento 
que o projeto do Município de Beja foi cancelado. Neste sentido, questionou o porquê deste 
cancelamento, se é realmente verdade e que perspetivas ou projetos existem para a criação 
de uma ASA – Área de Serviço de Autocaravanismo no Concelho de Beja onde defendem que 
deveria existir uma destas infraestruturas, disse.-------------------------------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Fátima Estanque questionou o senhor Presidente, sobre o ponto da 
situação relativamente à obra do edifício do CEBAL uma vez que têm passado pela zona e não 
têm verificado movimentação de pessoas nem de maquinaria.-------------------------------------------
Por outro lado, deixou um repto ao executivo em permanência que se prende com a gestão de 
cemitérios, nomeadamente, a construção de um crematório que sirva a população do 
Concelho e também do Distrito de Beja, uma vez que apenas existe um localizado em Ferreira 
do Alentejo, tendo em conta que cada vez mais as pessoas optam por esta solução quando os 
seus entes falecem mas que muitas vezes a abandonam por não existir nas imediações um 
equipamento desta natureza, disse.------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro cumprimentos todos os presentes e em seguida colocou 
os seguintes assuntos, alguns já recorrentes mas que continuam sem solução.-----------------------
Rua de São Gregório continua sem iluminação e as pessoas para entrar em casa à noite têm 
que acender lanternas.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Sugeriu que fosse colocada uma banda redutora de velocidade ou algo que obrigue os 
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condutores a reduzir a mesma, na entrada do Bairro da Esperança, tendo em conta as queixas 
frequentes dos moradores.------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao fecho da urgência de obstetrícia no final do ano, referiu não ter visto 
qualquer tomada de posição do senhor Presidente da Câmara, pelo que, na opinião do “Beja 
Consegue”, devia fazê-la, a não ser que seja este o Centro do Sul ou o projeto do Partido 
Socialista para Beja porque isto é uma situação inaceitável, aliás, até ouviu na televisão que de 
todas a de Beja era a que não devia encerrar tendo em conta as distâncias.---------------------------
Relativamente à Universidade Sénior, o mês de dezembro dos dois funcionários ainda não foi 
pago e com 20.000,00 €/ano esta entidade tem muita dificuldade ou é impossível fazer alguma 
atividade para além das instalações fraquíssimas que nunca foram melhoradas, portanto 
senhor Presidente, sendo a Câmara Municipal a acionista principal, Beja é dentro do Distrito 
aquela que tem a Universidade Sénior em piores condições, pelo que, dentro da nossa 
capitalidade lançou o repto para que pelo menos as pessoas tenham direito aos seus salários.--
Ainda dentro da Universidade Sénior, informou que a mesma irá organizar dia 25 de maio de 
2023 um Festival de Desporto Sénior pelo que desde logo sensibilizou o executivo para que 
possa dar o máximo de apoio logístico e económico a este evento.--------------------------------------
Relativamente ao comércio local e a esta época festiva, deu conhecimento que falou com 
vários comerciantes e a súmula das opiniões que obteve foram as seguintes:------------------------
Em relação ao Mercadinho de Natal, de uma forma geral as pessoas compreendem que ele 
tenha de ter sido deslocalizado tendo em conta o que choveu, contudo, podia ter havido uma 
previsão porque é normal que isto aconteça e para o ano igualmente, portanto, nesse sentido 
a instalação de uma tenda no Largo do Museu ou no Jardim do Bacalhau podia minimizar e 
trazer pessoas para o comércio local.-----------------------------------------------------------------------------
Em relação ao Concurso de Montras, de facto alguns comerciantes queixaram-se, e ele próprio 
tem que corroborar, porque efetivamente não se sabe quais são as montras que estão a 
concurso, não há indicação, o regulamento pouco diz, quem é que julga quem é que avalia, 
quais são os critérios de avaliação e classificação, portanto, seria importante que estas coisas 
fossem devidamente esclarecedoras tanto para o público como para os próprios lojistas.---------
Em relação à animação de rua referiu que todos os comerciantes se queixaram do mesmo, 
houve alguma coisa mas foi muito reduzida.-------------------------------------------------------------------
Neste sentido deixou algumas sugestões, nomeadamente um Mercadinho de Natal mais longo 
aproveitando o Parque Vista Alegre que está sempre fechado e que poderá funcionar como 
um Pólo de atração e fazer alguns workshops com crianças, uns teatrinhos, umas Tunas, uns 
Grupos Corais, etc., mas de forma mais intensa, disse.------------------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara respondeu em seguida objetivamente às questões colocadas 
pelos senhores vereadores e tomou boa nota daquelas que não tendo sido questões foram 
sugestões.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ao senhor vereador Vítor Picado e sobre a candidatura da CIMBAL, referiu que vai tentar saber 
o que é que se passa uma vez que eventualmente poderá haver aí qualquer coisa que não está 
bem. A candidatura poderá ter conhecido alguma alteração mas não é muito comum que haja 
uma quebra tão grande na diferença dos valores apontados.----------------------------------------------
Em termos de venda de composto a RESIALENTEJO tem sido absolutamente exemplar e tem 
permitido que em vários anos o preço da tonelada de depósito de lixo indiferenciado não 
aumente e que se mantenha nos 58,12 €/tonelada + IVA que não irá ter qualquer subida. Em 
2023 irá subir sim o preço da TGR (Taxa de Gestão de Resíduos) de 22,00 €/tonelada para 25,00 
€/tonelada mas a RESIALENTEJO está a estudar possibilidades de através do aumento de venda, 
nomeadamente, de composto e também da recolha seletiva de verdes, poder eventualmente 
mitigar um pouco esse custo em que o Município de Beja tem um deficit de tarifário suportado 
naturalmente pela tesouraria na ordem dos 300.000,00 €/ano aproximadamente.------------------
Relativamente ao Sistema Integrado de Gestão de Pneus Usados irá igualmente ver com o 
Administrador Delegado da RESIALENTEJO, Engº Pinto Rodrigues, o que é que se passa.------------
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Relativamente à questão colocada pelo senhor vereador Rui Eugénio, referiu ser verdade que a 
Câmara Municipal tinha um apoio garantido na ordem dos 90.000,00 € para a instalação de 
uma Área de Serviço de Autocaravanismo o que obrigaria o Município a fazer um investimento 
aproximado de 270.000,00 €, contudo, a Câmara Municipal projetou para o ano 2023, 
juntamente com a Entidade Regional de Turismo do Alentejo, a instalação de uma estação de 
apoio às autocaravanas no atual parque de campismo por um custo muitíssimo inferior, na 
ordem dos 30.000,00 € + IVA, atingindo exatamente o mesmo objetivo que se atingiria no 
âmbito do protocolo que acabou por não se concretizar. Não obstante, o senhor vereador tem 
toda a razão, efetivamente falta uma estação de serviço para que as autocaravanas consigam 
cumprir as regras de higiene.---------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao edifício do CEBAL, realmente a obra ainda não teve um arranque significativo 
porque houve a necessidade de corrigir o projeto, ou seja, o que estava projetado era que a 
profundidade para colocação das fundações seria de 1,5m, contudo, quando se iniciou a 
escavação verificou-se que aquilo que se designa tecnicamente como “firme” está a 3,4m de 
profundidade e isso obrigou a que a empresa que desenvolveu o projeto voltasse a Beja, o que 
já aconteceu há quinze dias, para encontrar uma solução alternativa que pode passar ou pelas 
fundações assentarem ao dobro da profundidade com um custo substancialmente superior ao 
previsto mas que não deverá ser a solução adotada, ou então assentar uma laje base sem 
necessidade de escavação uma vez que o edifício não tem cave nem um peso estrutural 
significativo, portanto, é isto que está a ser recalculado pelo Gabinete de Arquitetura ficando o 
compromisso de entregar até ao final do ano essa alteração de cálculos para que a obra possa 
ser retomada com uma destas duas alterações ou eventualmente outras.-----------------------------
Relativamente à questão do crematório informou que a Câmara Municipal está em 
conversações com algumas entidades para a instalação de equipamento desta natureza em 
Beja, não pode criar a expetativa que se vá concretizar, espera que sim mas deixa uma nota, a 
haver uma futura instalação de um crematório em Beja ele será privado.------------------------------
Relativamente à falta de luz na Rua de São Gregório tomou nota e irá contatar a E-REDES uma 
vez mais e diz uma vez mais porque esta tem sido contatada inúmeras vezes sobre situações 
de falta de luz em algumas zonas de Beja.-----------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Bairro da Esperança e como o senhor vereador Rui Marreiros já referiu 
noutras reuniões a Câmara Municipal irá contratar a colocação na cidade de vinte bandas ou 
passadeiras sobrelevadas semelhantes às existentes na Rua General Teófilo da Trindade mas 
não pode garantir que alguma destas seja no Bairro da Esperança porque também não sabe 
onde é que as mesmas serão instaladas. Contudo, e embora não goste de recorrer às bandas 
de plástico uma vez que se degradam com facilidade poderá ser uma solução.-----------------------
Relativamente ao encerramento durante três dias da Obstetrícia do Hospital José Joaquim 
Fernandes disse que o senhor vereador Nuno Palma Ferro tem toda a razão, é uma situação 
preocupante e o que a Câmara Municipal tem feito neste últimos dias é estar em estreito 
contato com o Conselho de Administração da ULSBA na pessoa da Drª Conceição Margalha 
para acompanhar tudo aquilo que se possa fazer. Como é público, a questão reside na falta de 
médicos durante todo o ano e particularmente nesta altura por via de férias que naturalmente 
alguns clínicos também gozam justa e merecidamente e para que o bloco de partos e a 
urgência funcionem são necessários dois obstetras, um em cada lado a tempo inteiro. Neste 
momento a ULSBA não tem nenhum, contudo, está a desenvolver todos os esforços para que 
haja no mínimo um obstetra em permanência para que o bloco de partos não encerre entre os 
dias 30 de dezembro e 02 de janeiro sendo que a urgência encerrará com toda a certeza. É de 
facto uma situação muito preocupante porque é a maior faixa do território onde não há 
cobertura, 260km aproximadamente na linha vertical entre Faro e Évora que têm as suas 
Obstetrícias a funcionar, portanto, o Ministério da Saúde pode e deve fazer um esforço para 
garantir obstetras em Beja até porque olhando para a área metropolitana do Porto, por 
exemplo, existem catorze ou quinze blocos de parto e estão todos a funcionar.-------
Relativamente ao Concurso de Montras fica a nota para que no Natal de 2023 quem esteja a 
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concurso seja identificado, o regulamento foi aqui aprovado, não o tem de cor mas a 
vereadora poderá dar mais alguma informação uma vez que teve este pelouro durante vários 
anos e acompanhou esta matéria.---------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à instalação de uma tenda para realizar o Mercadinho de Natal em dias de 
chuva, e é sempre provável que em dezembro chova, parece-lhe um pouco complicado porque 
para albergar sessenta operadores não caberia nos espaços sugeridos. Ainda em relação ao 
Mercadinho de Natal referiu que percebe quando as pessoas dizem e pedem que o mesmo 
deveria ter uma duração maior mas estes fazem-se com operadores locais que têm outros 
estabelecimentos e que durante um ou dois dias úteis saem dos respetivos espaços para virem 
vender na Capitão João Francisco de Sousa ou na Rua de Mértola onde preferencialmente eles 
se realizam, ou seja, são pessoas que não podem estar oito ou quinze dias no mercadinho por 
não terem estrutura comercial nos seus estabelecimentos, esta é a dificuldade e 
provavelmente o que aconteceria era haver mercadinhos com algum dinamismo às sextas, 
sábados e domingos no limite e depois haveriam quatro dias com barraquinhas fechadas o que 
não acrescentaria nada ao espaço público.----------------------------------------------------------------------
Relativamente à Universidade Sénior, recordou que quando chegou à Câmara Municipal, esta 
entidade recebia 15.400,00 €/ano mais 5.000,00 €/ano de quota. Este executivo aumentou o 
apoio para 20.000,00 €/ano e paga obviamente a quota, não tem rigorosamente nada em 
atraso e tem os seus deveres escrupulosamente cumpridos com a Universidade Sénior. No 
início do ano será aqui presente o mapa de apoio às instituições e a quota referente ao ano 
2023, que normalmente é paga a meio ou no final do ano, será antecipada e transferida em 
janeiro para a Universidade Sénior fazer face a algumas dificuldades que tenham ficado 
pendentes do mês de dezembro. Para além disto a Câmara Municipal irá fazer por sua conta os 
cartões de alunos e professores com um custo relevante, trata a Universidade Sénior tão bem 
quanto possível mas esta terá de ter os seus meios de financiamento próprios. Esta situação 
colocou-se no mês de dezembro e será regularizada no início do mês de janeiro através do 
pagamento da quota anual que está regulamentada estatutariamente e que é claramente 
cumprida, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado quis apenas clarificar, relativamente à diretiva que pressupõe 
esta obrigatoriedade dos bio resíduos, que não se trata dos sistemas mas efetivamente dos 
municípios e portanto é bom que todos tenham uma estratégia a este nível.-------------------------
Voltou a uma questão que tinha colocado na última reunião, é uma preocupação, 
nomeadamente a deslocalização dos postes de comunicação e as respetivas espigas na EM511 

uma vez que perante uma distração de um condutor ou rebentamento de um pneu aquela 
situação constitui um perigo acrescido. Espera naturalmente que não venha a acontecer ali 
nenhum acidente porque senão haverá que responsabilizar quem de direito e espera também 
que a Câmara Municipal esteja a acompanhar e obrigue a salvaguardar estas questões de 
segurança até porque os postes estavam mais deslocalizados para o interior precisamente 
para evitar que se houvesse alguma quebra não caíssem para a via pública que é o que 
acontece atualmente em grande parte da extensão desta estrada.--------------------------------------
Quis ainda salientar a preocupação dos vereadores da CDU relativamente à construção da 2ª 
Fase do Hospital José Joaquim Fernandes e uma vez que o senhor Presidente referiu que até 
ao final do ano haveria uma resposta, perguntou em que ponto se encontra o projeto para a 
construção do hospital privado, disse.---------------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino cumprimentou os presentes e complementou algumas 
informações dadas pelo senhor Presidente:--------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Concurso de Montras, referiu que há um programa associado disponível na 
página da internet da Câmara Municipal de Beja com as normas que o regulam, tem sido 
divulgado amplamente nas redes sociais e também em suporte de papel.-----------------------------
Relativamente à Universidade Sénior e à organização do Festival de Desporto Sénior, referiu 
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que a Câmara Municipal já tem conhecimento que o mesmo se vai realizar e irá apoiar 
naturalmente como apoia qualquer atividade que seja da Universidade Sénior. Acrescentou 
ainda que efetivamente este mês as contas complicaram-se devido a um decréscimo de alunos 
e consequentemente menos propinas desde a altura da pandemia mas aos poucos e com 
vontade de se implementar novas atividades espera-se que a Universidade vá recuperando 
essas pessoas e se consiga dar outra dinâmica à mesma, disse.------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro referiu em relação à Universidade Sénior, que na sua 
opinião, é tudo uma questão de estratégia e de princípios fundamentais porque a este ritmo 
de investimento vai ter muita dificuldade em manter-se. Num concelho onde cada vez mais há 
pessoas seniores diria que seria uma das prioridades apesar do executivo já ter aumentado 
mas ainda assim não é o suficiente, ou seja, o aumentar por si só não é indicador que o 
problema está resolvido e é sempre muito desagradável saber que dois funcionários foram 
para casa sem receber o mês de dezembro e quem tem valores assentes na solidariedade 
ainda mais sente isto, disse.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino disse que naturalmente é desagradável, é um hiato de 
tempo até se regularizar a situação mas efetivamente o dinheiro que estava na conta servia 
para pagar impostos e portanto teve que se tomar uma opção e a situação será reposta o mais 
breve quanto possível.------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara tomou nota relativamente à situação da deslocalização dos 
postes na EM511 e sobre a questão do hospital privado informou que ainda ontem esteve 
reunido com o Grupo, há um PIP (Pedido de Informação Prévia) vigente e autorizado até julho de 
2023 e até lá tem de haver novidades sobre o assunto ou o PIP não será renovado e o projeto 
poderá cair. Vai também haver uma alteração substancial no Grupo acionista do ALT – Hospital 
Privado do Alentejo em que a maioria do capital vai passar a ser detido pelo IBJ – International 
Business Group e pelo Grupo SANFIL Medicina e portanto serão estes que comandarão este 
processo e que negociarão com a Câmara Municipal. Mais uma vez disse que a Câmara 
Municipal tem todo o interesse que o investimento privado se concretize com base no terreno 
que vendeu mas que em termos de escritura pode reverter se o objetivo ao qual o mesmo se 
destina não for atingido para além de que continua a achar que este equipamento beneficia a 
Região bem como o Serviço Nacional de Saúde em termos locais.---------------------------------------- 
 
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 17 ao Orçamento da 
Receita e Despesa e nº 13 às Grandes Opções do Plano 2022;--------------------- 

 
Registo nº 13176, de 27 de dezembro de 2022, da Divisão Administrativa e Financeira, no qual 
informa que para efeitos de cumprimento do mecanismo de alerta precoce, a Lei de Finanças 
Locais dispõe no nº 3 do artigo 56º que, no caso de se registar durante dois anos consecutivos 
uma taxa de execução da receita prevista no respetivo orçamento inferior a 85%, são 
informados os membros do Governo e os Presidentes dos Órgãos Municipais.-----------------------
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Neste sentido, propõe-se a redução do orçamento da receita e da despesa em 4.434.747,09 €., 
valor que incorpora a alteração às Grandes Opções do Plano, no montante de 3.534.048,00 €, 
de acordo com os mapas que se juntam e que constituem documento anexo número um que 
faz parte integrante da presente ata.----------------------------------------------------------------------------- 
 
O Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, João Machado, explicou que esta alteração 
decorre, como se refere na informação, do nº 3 do artigo 56º da Lei de Finanças Locais ao nível 
do alerta precoce dos 85% de execução da receita em que estava previsto anteriormente na 
legislação que o próprio saldo orçamental que transitava de um ano para o outro era 
considerado. Com a alteração à lei de 07 de novembro a DGAL comunicou que esse saldo não 
podia ser considerado para efeitos de taxa de execução orçamental.-----------------------------------
Assim e tal como em anos anteriores onde esta alteração extraordinária já era feita no último 
dia do ano para se cumprir os 85% da receita, é feita uma alteração em baixa do orçamento, 
que é o que está espelhado nesta proposta por não ser considerado o valor do saldo 
orçamental transferido do saldo de gerência de um ano para o outro, daí o montante de 
3.534.048,00 € de redução do orçamento de receita e de despesa.--------------------------------------
Referiu também que alterações desta natureza foram efetuadas em todos os anos anteriores 
desde 2015 até 2021, que foi a exceção, ou seja, cumpriu-se logo à primeira e este ano 
também se cumpriria não fosse esta situação.----------------------------------------------------------------- 
 
O Chefe da Contabilidade, António Guerreiro, acrescentou que como se sabe a Lei de Finanças 
Locais entrou em vigor em 2013 e agora, em novembro de 2022, a DGAL notificou o Município 
de Beja a informar que o saldo da gerência não contava para a execução. O Município, com o 
saldo de gerência a contar para a execução, neste momento, estava nos 84,84%, ou seja, 
cumpria exatamente os 85%. Como tal foi necessário fazer esta alteração de redução do 
orçamento para cumprir essa percentagem e não estar dentro do incumprimento deste artigo 
da Lei de Finanças Locais.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado perguntou como é que se está a acautelar esta situação que 
pode vir a ser colocada para o ano uma vez que a verba a transferir para o saldo de gerência é 
quase o dobro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, João Machado, explicou que isso foi 
inicialmente previsto e eventualmente o que será feito é não considerar o aumento em termos 
globais do orçamento através da incorporação do saldo de gerência, ou seja, manter-se-á o 
valor global do orçamento que será diluído pelas diferentes ações que necessitarem de ser 
reforçadas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aproveitou para dar uma nota relativamente às alterações orçamentais referindo que estas 
são instrumentos de gestão corrente do Município porque muitas vezes quando se pensa que 
são muitas há municípios que no primeiro semestre chegam a fazer vinte e quatro, não é esse 
o critério desta autarquia, tenta-se que as coisas sejam o mais acomodadas possíveis, contudo 
há que ter sempre em consideração as condicionantes que os próprios orçamentos têm, ou 
seja, os factos mudam, este ano por exemplo começou a guerra na Ucrânia e outros fatores 
externos que vieram colocar problemas e portanto sendo estas documentos dinâmicos é 
extremamente importante que se perceba isso.--------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado agradeceu as explicações dadas pelo Chefe da Divisão 
Administrativa e Financeira e Chefe da Contabilidade e referiu que tecnicamente não há nada 
a acrescentar obviamente. As questões que colocam relativamente a estes instrumentos 
dinâmicos são do ponto de vista político e das opções tomadas.------------------------------------------
Relativamente a esta proposta percebem a diretiva mas há semelhança da posição que têm 
vindo a tomar sobre estas matérias irão abster-se, disse.--------------------------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 845)------------------------------------------------- 
 

2.2. – Proposta de aprovação de relatório final;--------------------------------------------- 
 
Presente o relatório final do concurso público para ocupação de espaços no Ninho de 
Empresas do Município de Beja, foram apresentadas três propostas dentro do prazo, de 
acordo com o artigo 9º do programa de concurso, nomeadamente: Marco Filipe Marques Rita; 
KraclyPower Unipessoal, Ldª e Queijaria Charrua, Ldª.------------------------------------------------------- 
Analisadas as propostas, face aos critérios de adjudicação definidos no artigo 18º e conferidos 
os documentos definidos no artigo 8º do programa de concurso, concluiu o júri que a proposta 
apresentada pelo candidato, Queijaria Charrua, Ldª, não se fez acompanhar dos seguintes 
documentos: proposta de acordo com o Anexo I e Anexo II; memória descritiva; documento 
comprovativo da experiência na atividade e documento comprovativo de que não se encontra 
nas condições previstas nas alíneas b), d) e h) do nº 1 do artigo 55º do CCP.---------------------------
A falta destes documentos nos termos do artigo 8º do programa de concurso é motivo de 
exclusão liminar do candidato.-------------------------------------------------------------------------------------
As propostas apresentadas por, Marco Filipe Marques Rita e KraclyPower Unipessoal, Ldª, 
apresentam todos os documentos exigidos pelo artigo 8º do programa de concurso, pelo que 
serão as mesmas admitidas.-----------------------------------------------------------------------------------------
Foram os concorrentes notificados para efeitos de audiência prévia no prazo de 5 dias não se 
tendo prenunciado nenhum dos concorrentes.----------------------------------------------------------------
Face ao exposto propõe-se:-----------------------------------------------------------------------------------------
A exclusão da proposta apresentada pelo candidato Queijaria Charrua, Ldª, nos termos do 
artigo 8º do programa de concurso.-------------------------------------------------------------------------------
A adjudicação da Fração 2 à proposta apresentada por Marco Filipe Marques Rita, que resulta 
da seguinte ponderação:---------------------------------------------------------------------------------------------
C = 100 (0,2x100) + 100 (0,2x100) + 100 (0,4x100) + 100 (0,2x100), de acordo com o artigo 18º do 
programa de concurso, com a classificação final de 100.----------------------------------------------------
A adjudicação da Fração 10 à proposta apresentada por KraclyPower Unipessoal, Ldª, que 
resulta da seguinte ponderação:-----------------------------------------------------------------------------------
C = 100 (0,2x100) + 100 (0,2x100) + 100 (0,4x100) + 0 (0,2x0), de acordo com o artigo 18º do 
programa de concurso, com a classificação final de 60.------------------------------------------------------ 
 

C1 - Empresa 

constituida até 5 

anos ou a 

construir - 100%

C1 - Empresa 

constituida com 

mais de 5 anos - 

0%

C2 - Empresa 

com sede no 

concelho  - 

100%

C2 - Empresa 

sem sede no 

concelho  - 

0%

C3 - Compromisso, 

no prazo de 3 anos, 

em criar 3 postos de 

trabalho - 100%

C3 - Compromisso, 

no prazo de 3 anos, 

em criar 2 postos 

de trabalho - 80%

C3 - Compromisso, 

no prazo de 3 anos, 

em criar 1 posto de 

trabalho - 60%

C3 - Compromisso, 

no prazo de 3 anos, 

não criar postos de 

trabalho - 0%

CAE de 

serviços ou 

indústria - 

100%

CAE de 

outra 

atividade - 

0%

C= C1(0,2xC1)+C2(0,2xC2)+C3(0,4xC3)+C4(0,2xC4)

Marco Filipe Marques Rita

A constituir no 

prazo 3 meses - 

100%

Sim - 100%
4 postos de trabalho - 

100%
Sim - 100%

100

KraclyPower Unipessoal, Lda. Sim - 100% Sim - 100% Sim - 0% Sim - 100%

60

Propostas 

Classificação

C1 - 20% C2 - 20% C3 - 40% C4 - 20%

Critérios

 
 

Em caso de rejeição do espaço atribuído ao concorrente, e não havendo mais concorrentes no 
concurso, fica assim o espaço deserto, o que permite a possibilidade de adjudicação por ajuste 
direto desde que a proposta cumpra todos os requisitos do programa de concurso e caderno 
de encargos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 846)--------- 
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2.3. – Proposta de rejeição da lista de erros e omissões;------------------------------- 

 
Registo nº 12925, de 16 de dezembro de 2022, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo, no âmbito do procedimento de concurso público no âmbito da 
empreitada de reabilitação da EM529 entre Mombeja e Santa Vitória, que está a decorrer e 
após análise por parte do júri da lista de erros e omissões apresentada na plataforma 
eletrónica de contratação Saphety pela empresa Construções J.J.R. & Filhos, S.A., que se junta e 
constitui documento anexo número dois que faz parte integrante da presente ata, que de 
acordo com a alínea b) do nº 5 do artigo 50º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com a sua redação atual, sejam rejeitados na sua 
totalidade, uma vez que:---------------------------------------------------------------------------------------------
As diferenças reclamadas no capítulo 2 do mapa de trabalhos (VIAS) não são perfeitamente 
claras e coerentes com as peças desenhadas do projeto e apresentam alguns erros de soma 
das quantidades que não permitem avaliar da sua verdadeira necessidade;---------------------------
As diferenças que são apresentadas no capítulo 4 (SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA) resultam do 
critério de medição utilizado pelos projetistas, onde apenas foi medida a extensão efetiva a 
realizar em cada tipo de marca rodoviária, excluindo os espaços não pintados, pelo que os 
preços a apresentar deverão ter isso em consideração;-----------------------------------------------------
Os artigos identificados com VG (valor global) são pontuais e pouco expressivos no total da 
obra, podendo ser facilmente avaliados numa simples visita ao local.-----------------------------------
Juntamente com a apresentação desta lista de erros omissões foi também solicitada a 
retificação da fórmula de revisão de preços prevista em caderno de encargos, entendendo o 
júri que:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efetivamente, o nº 1 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 6/2004, de 06 de janeiro, com a redação 
dada pelo Decreto-Lei nº 73/2021, de 18 de agosto, prevê que os interessados possam 
apresentar nesta fase pedidos de alteração ou correção da fórmula da revisão de preços 
prevista em caderno de encargos. De acordo com a empresa e pelo fato do betume 
representar 20% na estrutura de custos da empreitada, sugere a correção de alguns índices 
para subir essa percentagem de 12% para 20% na fórmula que foi inicialmente prevista (F10 – 

Estradas). Embora não esteja fundamentado neste pedido a forma como chegaram aos 20%, 
concorda-se que poderá efetivamente ser superior aos 12% da fórmula indicada, pelo que se 
propõe, em alternativa à correção sugerida, que seja adotada para esta empreitada a fórmula 
F17 – Pavimentação de estradas, a qual poderá ser mais equilibrada face ao tipo de trabalhos 
previstos para esta obra. No respeitante à descrição do tipo de sinalização horizontal (marcas 

rodoviárias) a executar, esclarecer também que deverá ser considerada pintura termoplástica a 
quente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 847)--------- 
 

2.4. – Propostas de aprovação de revisões de preços:----------------------------------- 

 
Registo nº 10535, de 13 de outubro de 2022, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, no qual dá conhecimento que no seguimento da publicação dos índices de revisão de 
preços, e do desenvolvimento da empreitada, foi possível realizar o cálculo atualizado da 
revisão de preços provisória da empreitada de requalificação do Mercado Municipal de Beja. 
O cálculo resultou em 232.133,64 €, tendo sido já aprovados anteriormente 127.547,31 €, pelo 
que ficam para aprovar 104.586,33 €.----------------------------------------------------------------------------
Descontando 5.229,32 € para reforço de caução, propõe-se o pagamento de 110.861,51 € 
(c/IVA) à empresa Grupo Lena, conforme cálculo que se junta e que constitui documento anexo 
número três que faz parte integrante da presente ata.-----------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 848)--------- 
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O senhor vereador Rui Eugénio perguntou ao senhor Presidente da Câmara se a obra já foi 
entregue, se já está concluída em definitivo, para quando se prevê a abertura do Mercado ao 
público e se há possibilidade de brevemente fazerem uma nova visita ao espaço uma vez que 
quando lá estiveram a obra ainda estava a decorrer.--------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara informou que o empreiteiro prevê entregar a obra ao 
Município de Beja em fevereiro de 2023, aguarda-se que a EDP avance assim que possa com o 
posto de transformação (PT) necessário para abastecer o Mercado e a partir do mês de janeiro 
começar-se-á a tratar de uma forma decisiva do regresso dos operadores ao espaço mas não 
se pode comprometer com uma data fixa para abertura do equipamento embora se pretenda 
que seja o mais rápido possível. Relativamente à visita a altura mais adequada será quando a 
obra for entregue provisoriamente ao Município.------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 10904, de 25 de outubro de 2022, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, no qual dá conhecimento que no seguimento da publicação dos índices de revisão de 
revisão de preços, foi possível efetuar a revisão de preços definitiva da empreitada de 
reabilitação de edifício, sito na Praça da República, nº 29, em Beja.------------------------------------
O valor do cálculo definitivo não foi diferente do cálculo provisório, pelo que o acerto resulta 
em zero. Assim, não existe qualquer valor adicional a pagar ao empreiteiro. Junta-se cálculo 
justificativo que constitui documento anexo número quatro e faz parte integrante da presente 
ata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 849)--------- 
 

2.5. – Proposta de aprovação de conta da empreitada;--------------------------------- 

 
Registo nº 12128, de 24 de novembro de 2022, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, no qual dá conhecimento da conta retificada da empreitada de reabilitação do 
logradouro do Clube Bejense, que constitui documento anexo número cinco e faz parte 
integrante da presente ata, uma vez que a que foi junta à informação 034/2022 contem um 
lapso nos totais e na data de celebração do contrato.--------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 850)--------- 
 

2.6. – Proposta de aprovação de minuta de protocolo;--------------------------------- 

 
Presente a minuta de protocolo a celebrar entre a Entidade Regional de Turismo do Alentejo 
e o Município de Beja, para a dinamização da Rede de Fortalezas de Fronteira do Alentejo, que 
constitui documento anexo número seis e faz parte integrante da presente ata e que pretende 
a nível nacional e regional através do Programa Dinamizar Fortalezas – Fortalezas de Fronteira: 
Promover o acesso às fortificações e a sua fruição pelas populações locais e pelos turistas de 
forma inovadora e sustentável; Promover a acessibilidade e a disponibilização de conteúdos 
digitais e interativos, bem como a animação cultural nestes imóveis; Captar mais visitantes e 
contribuir para o aumento do tempo médio de estada do turista nos territórios do interior; 
Contribuir para o reforço de atratividade das respetivas regiões como destinos turísticos e criar 
novas dinâmicas económicas, gerando riqueza e postos de trabalho; Contribuir para a coesão 
económica e social do país; Qualificar as condições de visitação através da transição digital; 
Reforçar a sustentabilidade ambiental e social da atividade de visitação; Reforçar a articulação 
com a abordagem do Turismo Militar; e Articular com os municípios e com as ERT’s, o 
desenvolvimento da rede das Fortalezas de Fronteira como rede colaborativa e produto 
turístico integrado.----------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 851)--------- 
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2.7. – Proposta de cedência da pastagem das Lezírias do Guadiana;----------- 

 
Registo nº 27891, de 14 de dezembro de 2022, do Gabinete Jurídico, no qual informa que o 
requerente, António Bernardino Guerreiro da Silva, tem vindo a solicitar, anualmente, 
autorização para continuar a utilizar as pastagens das Lezírias do Guadiana, referentes ao Lote 
5, localizado entre o antigo Ancoradouro da Barca de Serpa ao Moinho dos Fagundes, uma vez 
que no último procedimento de arrematação em hasta pública, em 2010, a utilização das 
mesmas lhe foi atribuída e desde essa data que não há lugar a tal procedimento. Para o ano de 
2022, a Câmara Municipal de Beja, autorizou tal utilização, por deliberação de 26 de janeiro de 
2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
É da competência da Câmara Municipal adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 
1000 vezes a RMMG, nos termos do artigo 33º nº 1 g) do anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, e considerando, que a autorização de utilização das pastagens representará uma 
oneração de um bem imóvel, deverá o pedido apresentado ser submetido à apreciação e 
deliberação da Câmara Municipal e, caso seja aprovado, ser emitida a respetiva certidão da 
deliberação, a entregar ao requerente. O que deverá ser submetido a deliberação da Câmara 
Municipal, de acordo com o requerido será:--------------------------------------------------------------------
“Autorização para que António Bernardino Guerreiro da Silva, contribuinte fiscal nº 
XXXXXXXXX, residente na Rua da Igreja, nº 34, 7800-661, Quintos, mantenha a utilização da 
pastagem das Lezírias do Guadiana, referente ao lote nº 5, que se localiza entre o antigo 
Ancoradouro da Barca de Serpa ao Moinho dos Fagundes, dado que ao beneficiário foi 
adjudicada a referida utilização em processo da última arrematação das referidas pastagens, 
em janeiro de 2010, pelo que tem vindo a explorar as mesmas.------------------------------------------
A presente autorização servirá para comprovar a legitimidade do beneficiário junto de 
qualquer entidade, incluindo o IFAP. A presente autorização tem validade até 31 de dezembro 
de 2023.”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 852)--------- 
 

2.8. – Pedidos de apoios financeiros:--------------------------------------------------------------- 

 
Requerido pela União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja, um apoio financeiro para 
apoiar a construção de uma casa de banho no campo de futebol.----------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e atribuir um apoio financeiro no valor de dois 
mil, oitocentos e quarenta e oito euros e setenta e oito cêntimos.(Deliberação nº 853)------------- 
 
Requerido pelo Futebol Clube Albernoense, um apoio financeiro para apoiar a execução de 
obras numa ala do campo de futebol.----------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e atribuir um apoio financeiro no valor de dois 
mil e quinhentos euros.(Deliberação nº 854)--------------------------------------------------------------------- 
 

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

 
Registo nº 12757, de 13 de dezembro de 2022, do Serviço de Ação Cultural, no qual informa 
que o Grupo Coral Searas ao Vento da Trindade, no âmbito da candidatura ao Programa de 
Apoio ao Movimento Associativo Cultural 2022, respondeu ao email no dia 28 março de 2022. 
Contudo, a resposta não chegou a dar entrada nas caixas de email da Câmara Municipal, uma 
vez que os anexos envidos foram superiores a 10mb, situação já foi resolvida com o Serviço de 
Informática, pelo que o Grupo Coral não recebeu o subsídio no valor de 1.250,00 €.---------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e atribuir um subsídio no valor de mil duzentos 
e cinquenta euros.(Deliberação nº 855)---------------------------------------------------------------------------- 
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2.10. – Proposta de transferência de verbas para as juntas de freguesias 
do concelho, no âmbito das eleições autárquicas 2021 e legislativas 
2022;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 13017, de 20 de dezembro de 2022, da Divisão Administrativa e Financeira, na qual 
informa que, para efeitos de comparticipações de despesas com o processo eleitoral relativo 
às eleições autárquicas de 2021 e eleições legislativas de 2022, transferiu o Ministério da 
Administração Interna através da Secretária-geral as seguintes verbas:--------------------------------
Eleições autárquicas 2021:------------------------------------------------------------------------------------------
Município ………………………………………………………………………………………………………………… 1.869,54 € 
Freguesias …………………………………………………………………………………………………………………… 575,54 € 
Eleições legislativas 2022:-------------------------------------------------------------------------------------------
Município ………………………………………………………………………………………………………………… 2.246,00 € 
Freguesias …………………………………………………………………………………………………………………… 575,00 € 
Neste sentido, propõe-se a transferência no montante global de 1.150,54 € para as freguesias 
de acordo com os ofícios da SIGMAI, que descriminam os valores por freguesia e que 
constituem documento anexo número sete que faz parte integrante da presente ata.-------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 856)--------- 
 

2.11. – Proposta de aprovação da declaração de não caducidade do 
Plano de Pormenor do Parque Ambiental do Montinho, da fixação do 
prazo para a conclusão da elaboração da alteração ao mesmo e da 
minuta do aditamento ao contrato para planeamento;-------------------------------- 

 
1. A RESIALENTEJO, E.I.M, NIPC 504895788, com sede na Herdade do Montinho, em Beja, veio, 
através do ofício refª. 186/DOP/2022, de 13 de outubro de 2022, solicitar à Câmara Municipal a 
emissão de declaração de não caducidade do procedimento de contrato para planeamento 
para a elaboração da alteração ao Plano de Pormenor do Parque Ambiental do Montinho 
(PPPAM), por considerar que se mantêm válidos os fundamentos constantes dos Termos de 
Referência que fazem parte integrante do referido procedimento.--------------------------------------
2. Para o efeito, apresenta os fundamentos que a seguir se transcrevem:------------------------------
"Esta solicitação decorre da importância para o concelho de Beja desta alteração do PP do 
Parque Ambiental do Montinho, que irá permitir a geração de postos de trabalho e a criação 
de soluções sustentáveis para a gestão de resíduos na nossa região. Importa ainda referir que 
o incumprimento do prazo inicial não é imputável à RESIALENTEJO, e decorre da necessidade de 
termos encetado um processo de alteração das áreas da matriz cadastral, de forma a estarem 
iguais ao mencionado no Plano de Pormenor.".---------------------------------------------------------------
3. Analisados os fundamentos apresentados pela RESIALENTEJO, bem como a respetiva prova 
documental, e considerando que:---------------------------------------------------------------------------------
a) Por deliberação da Câmara Municipal a Câmara Municipal de Beja de 18 de agosto de 2021, 
foi dado início ao procedimento de formação de contrato para planeamento para a elaboração 
da alteração ao Plano de Pormenor do Parque Ambiental do Montinho (PPPAM), na Herdade 
do Montinho, na Freguesia de Santa Clara do Louredo, concelho de Beja, tendo a proposta de 
contrato e a referida deliberação sido sujeitos a discussão pública, em cumprimento do 
disposto no artigo 81º, nº 3 do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de maio, na sua atual redação.-------------------------
b) A discussão pública foi efetuada através da publicação do Aviso nº 17132/2022, na 2ª Série 
do Diário da República nº 176, de 9 de setembro de 2021, pelo prazo de 10 dias úteis, com 
início 5 dias após a publicação do referido aviso, não tendo sido objeto de quaisquer sugestões 
ou informações.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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c) O contrato para planeamento foi assinado em janeiro de 2022, tendo-se iniciado a 
contagem do prazo de 120 (cento e vinte) dias para a elaboração da alteração ao Plano.-----------
d) A fixação do prazo de 120 dias revela-se manifestamente insuficiente, estando ainda em 
preparação os documentos a entregar à Câmara Municipal, designadamente, está ainda a 
decorrer o procedimento de atualização do cadastro, cuja discrepância tornou inviável o 
registo predial da anterior à alteração ao Plano, pelo que, há a necessidade de a interessada 
salvaguardar que, a área de intervenção do plano corresponde efetivamente às áreas 
constantes das descrições prediais que integram a referida área.----------------------------------------
e) O artigo 76º, nº 7 do Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de maio, que aprovou o Regime Jurídico 
dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) prevê que, o não cumprimento do prazo 
estabelecido determina a caducidade do procedimento "sem prejuízo da possibilidade de 
aproveitamento dos atos e formalidades praticados no âmbito do mesmo, mediante 
deliberação da Câmara Municipal.".------------------------------------------------------------------------------
f) O início de um novo procedimento de formação de contrato para planeamento, não vai 
acrescentar, alterar ou melhorar a tramitação do atual procedimento, traduzindo-se apenas na 
repetição de todos os atos já praticados.------------------------------------------------------------------------
g) Mantêm-se todos os Considerandos previstos no Contrato para Planeamento assinado em 
janeiro de 2022.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Apresenta-se a seguinte Proposta, ao abrigo do disposto no artigo 76º, nº 3 do RJIGT:----------
De não declaração da caducidade do atual procedimento de contrato para planeamento para a 
elaboração da alteração ao Plano de Pormenor do Parque Ambiental do Montinho (PPPAM), 
pelos motivos já expostos;-------------------------------------------------------------------------------------------
De fixação do prazo para a conclusão da elaboração da alteração ao Plano de Pormenor, até ao 
dia 30 de abril de 2023;-----------------------------------------------------------------------------------------------
De aprovação da minuta do aditamento ao contrato para planeamento celebrado em janeiro 
de 2022, em consonância com a presente proposta, que se junta e que constitui documento 
anexo número oito que faz parte integrante da presente ata.--------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 857)--------- 
 

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

 
Requerido por Diogo João Veríssimo Guerreiro, que pretendendo vender a fração A do prédio 
sito na Rua da Mouraria, nº 11, r/c, 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 

858)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Maria Margarida Sampaio de Carvalho, que pretendendo vender a fração B do 
prédio sito na Rua do Sarilho, nº 1, em Beja, pelo valor de 55.000,00 €, 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 

859)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Requerido por Luís António Coelho Arsénio Bento, que pretendendo vender a fração C do 
prédio sito na Rua General Teófilo da Trindade, nº 115, 1º dtº, em Beja, pelo valor de 
58.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o 
direito de preferência sobre a escritura de compra e venda do mesmo.--------------------------------
Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação interesse no exercício do mesmo.--------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 

860)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Estela de Jesus Grade Bondia Rodrigues, que pretendendo vender a fração F do 
prédio sito na Rua Dr. Augusto Barreto, nº 19, 1º esqº, 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 

861)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por GMS Investments, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender o prédio sito na 
Rua Ancha, nº 9, r/c, em Beja, pelo valor de 58.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de 
Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e 
venda do mesmo.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação interesse no exercício do mesmo.--------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 

862)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Jorge Miguel de Oliveira Caetano, que pretendendo vender o prédio sito na 
Rua Dr. António José de Almeida, nos 10, 12 e 14 e Beco Dr. António José de Almeida, nº 1, em 
Beja, pelo valor de 260.000,00 €, 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 

863)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Maria Margarida Rosado Pereira Chícharo, que pretendendo vender o prédio 
sito na Rua Manuel Homem, nº 22, em Beja, pelo valor de 30.000,00 €, 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 

864)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Cabeça de Casal de Herança de António Manuel Pereira Chícharo, que 
pretendendo vender o prédio sito na Rua Coronel Brito Pais, nos 12, 14, 16 e 18, em Beja, pelo 
valor de 120.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não 
exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e venda do mesmo.-------------------
Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação interesse no exercício do mesmo.--------------------------------------------------------------------
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A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 

865)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.13. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído e de interrupção de trânsito:------------------------- 

 
Requerido pelo Grupo Desportivo e Cultural do Alcoforado, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização de um baile na sede do 
Grupo Desportivo e Cultural do Alcoforado, em Vila Azedo, dia 17 de dezembro de 2022.--------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 866)------------ 
 
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 de Natal, na 
Rua do Calvário, em Trindade, dia 16 de dezembro 2022.---------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 867)------------ 
 
Requerido pela Associação Humanitária dos Dadores de Sangue de Beja, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão da licença de interrupção de trânsito para a 
realização de uma caminhada, dia 17 de dezembro de 2022.----------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 868)------------ 
 
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:------------ 
 

2.14. – Proposta de aprovação de alteração a protocolo de colaboração;-- 

 
A fim de ser atualizada a recente nomeação do Diretor-Geral, solicita a Direção-Geral de 
Reinserção e Serviços Prisionais, que na página 3 do protocolo a celebrar entre a Direção-
Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (Estabelecimento Prisional de Beja) e o Município de 
Beja, e que constitui documento anexo número nove que faz parte integrante da presente 
ata, onde refere:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
“O Estado, através da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, doravante designada 
por Primeiro Outorgante ou DGRSP, com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva 
600085171, situada em Lisboa, Travessa da Cruz do Torel, nº 1, 1150-122 Lisboa, neste ato 
representada pelo seu Diretor-Geral, Procurador da República, Dr. Rómulo Augusto Marreiros 
Mateus.”, seja substituído para:------------------------------------------------------------------------------------
“A DIREÇÃO-GERAL DE REINSERÇÃO E SERVIÇOS PRISIONAIS, pessoa coletiva nº 600085171, com 
sede na Travessa da Cruz do Torel, nº 1, 1150-122 Lisboa, aqui representada pelo Prof. Doutor 
Rui Abrunhosa Gonçalves, na qualidade de Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, 
no uso de competências subdelegadas por Sua Excelência o Secretário de Estado Adjunto e da 
Justiça, nos termos da al. m) do nº 1, do Despacho nº 10471/2022, de 19 de agosto, publicado 
no DR, Série II, nº 166/2022, de 29 de agosto, adiante designada por DGRSP ou Primeira 
Outorgante;”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
E, na página 10 para a assinatura onde refere:-----------------------------------------------------------------
“O Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Dr. Rómulo Augusto Marreiros Mateus, 
seja substituído para: O Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Prof. Doutor Rui 
Abrunhosa Gonçalves.”.----------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 869)--------- 
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2.15. – Proposta de pagamento de condomínios não constituídos – ano 
2022;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 12485, de 02 de dezembro de 2022, do Serviço de Ação e Desenvolvimento Social, 
no qual informa que na sequência da informação geral de pedido de cabimentação anual para 
o ano 2022, verifica-se a necessidade de proceder-se ao pagamento de condomínios não 
constituídos formalmente, atendendo a que os residentes fazem a sua gestão, 
nomeadamente:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Morada Fornecedor Valor anual 

R. António Sardinha, nº 18 (r/c esqº e 
dtº) 

Fornecedor 4419 – Maria da Luz Leitão 
Carvalho Guerreiro 

360,00 € 

Empreendimento REFER – Largo da 
Estação, nº 14, 3º dtº 

Tesoureira dos Condóminos – António de 
Freitas Rosa Nicolau (12,00 €*3 Meses) 

36,00 € 

Empreendimento REFER – Largo da 
Estação, nº 16, 3º dtº 

Tesoureira dos Condóminos – Patrícia 
Alexandra Borralho Almeida 

144,00 € 

 

Face ao exposto, propõe-se a cabimentação da despesa supra referida e sua submissão a 
reunião de câmara, de forma a proceder-se ao pagamento do condomínio do ano 2022, das 
frações descritas no quadro acima.--------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 870)--------- 
 

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

 
Registo nº 12594, de 05 de dezembro de 2022, do Serviço de Educação, solicitando 
autorização para se transferir o valor de 3.585,10 €, para pagamento da fatura nº FT 

22201/3239706, de 23/11/2022, relativa a eletricidade, para o Agrupamento de Escolas nº 1 de 
Beja, a fim da mesma ser liquidada.-------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da vereadora Marisa Saturnino 
emitido em 06 de dezembro de 2022 “Proceda-se ao pagamento e envie-se para ratificação da 
câmara.”.(Deliberação nº 871)--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

 
Registo nº 12545, de 05 de dezembro de 2022, do Serviço de Educação, solicitando 
autorização para se transferir o valor de 781,76 €, para pagamento da fatura nº FA 

2022.1/22144701, de 01/12/2022, relativa à manutenção de elevador, para o Agrupamento de 
Escolas nº 2 de Beja (Escola Básica de Mário Beirão), a fim da mesma ser liquidada.--------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da vereadora Marisa Saturnino 
emitido em 05 de dezembro de 2022 “Proceda-se em conformidade após cabimentação. À 
câmara para ratificação.”.(Deliberação nº 872)------------------------------------------------------------------ 
 

2.18. – Escalas de turnos de serviço das farmácias do Concelho de Beja;---- 

 
Conforme o disposto no número 4 do artigo 3º da Portaria nº 277/2012, de 12 de setembro, 
remete a Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P., as escalas de turnos de serviço 
das farmácias do concelho de Beja para o ano 2023, documento que constitui anexo número 
que faz parte integrante da presente ata, aprovadas por deliberação do Conselho Diretivo, em 
05 de dezembro de 2022.--------------------------------------------------------------------------------------------
Estes mapas entram em vigor a 01 de janeiro de 2023 e poderão eventualmente ser alterados, 
no caso de transferências das farmácias no concelho, ou por outros motivos previstos na 
legislação em vigor, que implique a sua alteração.------------------------------------------------------------
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Mais se informa que a presente informação está disponível no sítio de internet da ARS 

Alentejo, I.P., no seguinte link:--------------------------------------------------------------------------------------
http://www.arsalentejo.min-saude.pt/utentes/Farmacias/Paginas/PesquisaFarmacias.aspx.----
A Câmara tomou conhecimento da presente informação.-------------------------------------------------- 
 

2.19. – Resumo Diário de Tesouraria nº 243, relativo ao dia vinte e sete 
de dezembro de dois mil e vinte e dois;----------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de oito milhões, cento e 
sessenta e cinco mil, seiscentos e setenta e três euros e catorze cêntimos, sendo sete 
milhões, quinhentos e seis mil, quarenta e três euros e sessenta e oito cêntimos de 
operações orçamentais e seiscentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e vinte e nove euros e 
quarenta e seis 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:--------------------------------------- 
 
Hélder Parrinha, solicitou ao senhor Presidente da Câmara que recomendasse aos serviços da 
EMAS, E.M., a possibilidade simplificar o resumo da fatura no sentido dos consumidores 
perceberem melhor aquilo que estão a pagar, nota que foi tomada em consideração.-------------  
 

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

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

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

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

O Presidente da Câmara Municipal de Beja 
 

 
______________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 
O Assistente Técnico 

 
 

_____________________ 
João Daniel Frazão Felício 

Aprovada por maioria com 1 

abstenção em reunião de câmara 

realizada a 11 de janeiro de 2023 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.arsalentejo.min-saude.pt%2Futentes%2FFarmacias%2FPaginas%2FPesquisaFarmacias.aspx&data=04%7C01%7CFarmacias.Escalas%40arsalentejo.min-saude.pt%7C757c534a2f6b431b299c08d9cebc6560%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C0%7C0%7C637768131849981535%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ypyRvpv2HnYI9N6tepy0mhpFJAmF83YhbCA8fbTvZ%2BI%3D&reserved=0
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