
 
 

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

Ata número quatro, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
vinte de fevereiro do ano dois mil e dezanove;---------------------------------------------- 

 
Pelas quinze 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), Luís Alberto da Silva Miranda, Ana Marisa de 
Sousa Martins Saturnino, Arlindo José Clemente Morais, João Manuel Rocha da Silva, Vítor 
Manuel Gomes Baia Santos Picado e Sónia Maria Horta do Calvário.------------------------------------
A assessorar o Executivo esteve também presente o Jurista, Dr. Juvenal Bastos da Cunha.--------
Secretariou a reunião, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, em conformidade com o 
disposto no número dois do artigo quinquagésimo sétimo da lei número setenta e cinco barra 
dois mil e treze de doze de setembro.---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
E como se acharam em número legal para se constituírem em reunião, foi a mesma declarada 
aberta pelo Senhor Presidente, que iniciou os trabalhos da seguinte forma.--------------------------- 
 
 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata no 3/2019;--------------------------------------------- 

 
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 3/2019, relativa à reunião de câmara 
realizada em seis de fevereiro de dois mil e dezanove, que foi previamente distribuída por 
todos os eleitos e aprovada por maioria com a abstenção do senhor vereador Vítor Manuel 
Gomes Baia Santos Picado, por não ter participado na mesma.(Deliberação nº 78)------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, entregou aos vereadores da CDU o Plano de 
Atividades que a APT – Associação Portas do Território remeteu à Câmara Municipal de Beja, o 
Relatório das Comemorações do Dia da Cidade e a listagem dos ajustes diretos simplificados 
de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018.------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, perguntou se a Câmara Municipal vai apoiar este ano o projeto do 
Outeiro do Circo e se já reuniu com os responsáveis do mesmo no sentido de se começar a 
programar as escavações.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que a equipa do projeto remeteu no 
final do ano passado uma proposta à Câmara Municipal de Beja que foi aceite na íntegra. A 
proposta está a ser trabalhada no Serviço de Aprovisionamento, é diferente da que foi 
rejeitada pelos motivos então apontados e portanto o projeto será retomado por um período 
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de três anos, durante o mês de agosto, com o custo de 7.740,00 € + IVA da responsabilidade da 
autarquia que, no primeiro dia, irá fornecer também uma equipa para desmatação do local e 
um topógrafo e em 2021 selará o espaço. Os trabalhos prolongar-se-ão pelos dias úteis do mês 
de agosto de cada um dos anos e o alojamento e transportes ficarão da responsabilidade do 
promotor do projeto.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Em termos de articulação dos trabalhos crê que está tudo tratado, poderá faltar um ou outro 
pormenor, mas muito em breve será assinado o contrato de prestação de serviços com a 
entidade adjudicatária, para iniciar os trabalhos no início do mês de agosto, disse.----------------- 
 
O vereador Vítor Picado, colocou a seguinte questão na sequência dos resultados do programa 
“Escolhas” e a nível nacional o único projeto que foi excluído “por falta de parecer do CLAS” foi 
o da Câmara Municipal de Beja, pelo que perguntou qual o motivo para que não tenha sido 
elaborado atempadamente o parecer da Rede Social, que obviamente priva o Centro 
Comunitário do Bairro da Esperança de concorrer em pé de igualdade com as restantes 
candidaturas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referiu que o Núcleo Executivo do CLAS deu parecer no dia 30 de janeiro e só a 13 de fevereiro 
o mesmo foi enviado aos parceiros para se pronunciarem. A candidatura decorria até 30 de 
janeiro, o regulamento diz que se não fosse possível levar o parecer poderia ser o mesmo 
remetido até dia 08 de fevereiro e portanto considerou que houve aqui qualquer coisa que 
falhou para que uma população, com os problemas que são amplamente reconhecidos, se veja 
privada deste financiamento para trabalhar em áreas fundamentais com aquela instituição.----- 
 
O vereador João Rocha recomendou que a Câmara Municipal tomasse medidas para 
pressionar no sentido de uma vez por todas se começar a intervir no IP8, que se encontra num 
estado lastimável, bem como reivindicar a abertura imediata do troço da A26, entre Grândola e 
Santa Margarida do Sado que continua fechado.-------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda relativamente à questão do funcionamento do troço da A26, entre 
Grândola e Santa Margarida do Sado, referiu que o que pode avançar é aquilo que o ex-
Ministro das Infraestruturas, Pedro Marques disse a todos os Presidentes de Câmara e 
vereadores presentes na CIMBAL, nomeadamente que o concessionário desse troço tem até ao 
dia 14 de março a obrigação de iniciar a obra de remodelação da praça de portagens. Se não o 
fizer, o que parece ser mais que evidente, as Infraestruturas de Portugal substituir-se-ão ao 
mesmo através de posse administrativa e lançarão um concurso público para o efeito.------------
Relativamente ao IP8, ligação Beja – Malhada Velha, seria feita não em perfil de autoestrada 
mas em perfil de IP com quatro faixas, duas em cada sentido, sem pagamento de portagens.----
Relativamente ao arranjo da estrada atual, o Distrito de Beja receberá 8.200.000,00 € do 
orçamento de 2019 para manutenção da rede rodoviária e que pensa contemplarão também 
este troço, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Relativamente ao programa “Escolhas” a vereadora Marisa Saturnino informou que tal como o 
Senhor vereador devia ter conhecimento, porque também era da área social, além do 
Programa Escolhas ser bastante exigente a nível burocrático, esta foi uma candidatura feita em 
tempo record. Segundo a mesma, a Diretora Técnica da Instituição, Drª. Dulce Cachola, entrou 
em contato consigo no sentido de aferir a disponibilidade do Município para ser parceiro no 
Projeto e que automaticamente se disponibilizou para colaborar em tudo o que fosse 
necessário. O processo foi conduzido pela Coordenadora da Rede, Drª Ilda Lopes e o que pode 
dizer relativamente a esta situação é que por indisponibilidade dos elementos do Núcleo 
Executivo reunirem de imediato, foi emitido um parecer provisório, (normalmente é aceite em 

todas as candidaturas), e posteriormente após a realização do plenário do CLAS é que será 
emitido e enviado o definitivo. Disse ainda que, foi efetuado contacto o Programa para expor a 
situação, pelo que o Centro concorreu em pé de igualdade com as restantes candidaturas.----



 

Página 3 de 22 
 

Acrescentou ainda que havia recebido ontem informação da Drª Dulce a dizer que a 
candidatura tinha sido indeferida com a indicação de falta de parecer do CLAS mas não foi só 
este projeto o único a ser excluído, a nível nacional, houveram mais. Contudo a Drª Dulce, 
ficou de contatar o Programa para se inteirar da situação e se a exclusão se deveu apenas a 
esse aspeto ou se por outras questões, para se perceber como se poderia recorrer da decisão e 
atuar. Acrescentou ainda que, tinha contactado telefonicamente a Secretaria de Estado da 
Igualdade e Cidadania para se inteirar do que seria necessário para recorrer da decisão, e que 
após esse contacto, transmitiu-o à Diretora Técnica do Centro e disponibilizou uma técnica do 
Município para apoiá-la na elaboração de uma fundamentação, caso a entidade decidisse 
reclamar da decisão. No entanto, deixou claro que só tem uma palavra e que 
independentemente da candidatura ser ou não aprovada, mantém o compromisso que 
assumiu com a Drª Dulce de que a Câmara Municipal irá colaborar e trabalhar articuladamente 
com o Centro Comunitário do Bairro da Esperança, esperando contudo, que a situação seja 
reversível, até porque existe um projeto da autarquia nesses moldes e no fundo a colaboração 
da Câmara seria a cedência de recursos técnicos e a utilização pontual desse espaço físico, no 
local em que se pretende implementar o projeto.------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Vítor Picado, referiu que é claro que esta exclusão do “Programa “Escolhas” foi por 
não ter sido apresentado o parecer do CLAS. Não duvidando da disponibilidade para colaborar 
e trabalhar com o Centro Comunitário, o certo é que este irá perder milhares de euros em 
financiamento e obviamente espera que a situação seja reversível mas teme que já não seja 
porque este parecer atestava a adequabilidade e era uma condição sine qua don para o 
projeto ser aprovado, sendo muito certo que viesse a ser contemplado devido à realidade de 
trabalho existente a este nível e ao know how instalado pelo que na sua opinião alguém tem 
de ser responsabilizado por esta situação até porque como se viu recentemente noutros 
projetos em que foram dispensados pareceres da Rede Social, dando-se o dado como 
adquirido, parece haver aqui, e disse lamentar ter que fazer esta conclusão, tratamento 
diferenciado entre instituições.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A vereadora Marisa Saturnino disse que o executivo da Câmara Municipal de Beja não faz 
qualquer discriminação entre os parceiros da Rede Social e todos são tratados de igual forma. 
Obviamente que, também não faz as avaliações de candidaturas a projetos, mas relembrou 
que nas áreas que coordena, nenhum dos projetos submetidos vieram indeferidos, veio este 
que não é responsabilidade direta da Câmara Municipal, e onde a mesma tinha apenas que dar 
parecer, juntamente com todas as ouras entidades que fazem parte do Núcleo Executivo do 
CLAS. Neste sentido, voltou a frisar que foi submetido o documento provisório a acompanhar a 
candidatura e se houve alguma falha não foi de certeza da sua parte, pelo que terá de apurar 
responsabilidades junto de quem de direito, voltando a reforçar que estará sempre disponível 
para trabalhar com o Centro Comunitário do Bairro da Esperança ou qualquer outra instituição 
porque foi para isso que foi eleita. Neste caso em concreto, tudo dependeria do contato que a 
Diretora Técnica do Centro iria fazer com o Programa “Escolhas”, e da decisão da instituição 
em recorrer ou não dessa decisão, embora considerasse que muito provavelmente esta não 
seria reversível.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado referiu que irão aguardar o apuramento destas responsabilidades, 
contudo e em última análise é o executivo que responde e o certo é que não há financiamento 
para este projeto.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A vereadora Sónia Calvário, voltando um pouco atrás, não quis deixar de referir que em boa 
hora foi feito o investimento na central de massa asfáltica porque ainda assim se tem 
conseguido fazer alguma obra nas estradas do concelho porque 8.200.000,00 € para o Distrito 
é de facto uma gota no oceano.------------------------------------------------------------------------------------
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Relativamente à hipótese do concessionário do troço em questão não avançar com a obra 
passando a Infraestruturas de Portugal a fazê-la, perguntou se há ou não motivo para fazer 
cessar o contrato de concessão e eventualmente imputar as responsabilidades ao 
concessionário e uma vez que não foi a primeira vez que se ouviu o ex-Ministro Pedro 
Marques falar no interior do país e do não pagamento de portagens, nomeadamente em 
autoestradas que o servem, pergunta porque razão este não poderia ser um dos casos em que 
essa questão não se colocaria naqueles 12km que estão prontos e abrir-se o mais rapidamente 
ao trânsito até porque as garantias de não haver portagens é uma questão que nem quando 
está escrito elas valem e os exemplos são muitos a nível nacional.---------------------------------------
Finalmente, uma vez que está na posse do Relatório do Dia da Cidade que o Senhor Presidente 
forneceu, sugeriu que futuramente se passe a chamar Dia do Município porque pensa que 
estas coisas têm de ser para o Concelho e não só para a cidade. Solicitou um esclarecimento 
sobre uma dormida no Hotel Francis da J.B. Imobiliária por não perceber o que é que esta 
entidade poderá ter a ver com o evento em questão.--------------------------------------------------------
Reparou ainda quando entrou no edifício num lona que diz: #NOS POR ELAS pelo que perguntou 
se este apoio foi por iniciativa própria da autarquia.--------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, explicou que isso significa que algum dos 
grupos que veio atuar dormiu ou no Hotel Francis ou no Beja Parque Hotel que são 
propriedade da J.B. Imobiliária.-------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à lona colocado à entrada do edifício foi uma sugestão de várias mulheres da 
cidade de Beja que vão promover uma ação no dia 09 de março contra a violência doméstica e 
depois da Câmara Municipal perguntar como é que pretendiam a colaboração foram 
informados que se pudesse colocar uma faixa branca no edifício com o hashtag NOS POR ELAS e 
foi isso que se fez, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de aprovação da 1ª Revisão ao Orçamento (receita e 
despesa) e às Grandes Opções do Plano (PPI e AMR) para o ano 2019 e 
dos Fluxos de Caixa de 2018;----------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente a 1ª Revisão ao Orçamento (receita e despesa) e às Grandes Opções do Plano (PPI e 

AMR) para o ano 2019, que constitui documento anexo número um e faz parte integrante da 
presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, explicou que esta revisão refere-se à gerência 
de saldos do ano anterior, designadamente 596.000,00 € divididos por duas rubricas, 
423.000,00 € afetos aos resíduos sólidos e 123.000,00 € afetos às despesas de capital, 
nomeadamente arruamentos nas freguesias e eficiência energética mas instalações 
municipais.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

79)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Empréstimo ao Banco Europeu de Investimento – Zona de 
Acolhimento Empresarial Norte;---------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 982, de 04 de fevereiro de 2019, do Gabinete de Desenvolvimento, 
Empreendedorismo e Inovação, dando conhecimento, na sequência da candidatura ALT20-01-
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0853-FEDER-000054 ZONA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL NORTE, aprovada a 06 de dezembro de 
2018, e Termo de aceitação, assinado a 10 de dezembro de 2018, que é importante recorrer a 
outras linhas de financiamento disponíveis, nomeadamente a Linha BEI PT2020 – Autarquias 
que prevê a contração de empréstimos de médio e longo prazo.-----------------------------------------
Esta ferramenta vem criar condições para acelerar a execução das operações do Portugal 2020 
através de uma linha de crédito com condições mais favoráveis do que as disponíveis no 
mercado bancário.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Condições: A taxa de juro aplicável à Linha BEI – Autarquias é equivalente ao custo do 
financiamento disponibilizado pelo BEI, podendo o beneficiário optar por uma taxa fixa ou 
variável.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atendendo ao valor praticado pelo BEI no primeiro desembolso à República Portuguesa, aos 
empréstimos aprovados sejam aplicadas as seguintes taxas: Taxa fixa: 1,564% e Taxa Variável: 
Euribor 6m + spread de 0,277% ( Para os casos em que a taxa resultante for negativa, a taxa de juro 

será fixada em zero para esse período). Estas taxas mantêm-se em vigor até à indicação de nova 
cotação pelo IGCP.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Os quadros demonstrativos das condições, taxas de juro e regras, constituem documento 
anexo número dois e fazem parte integrante da presente ata.--------------------------------------------
Assim, propôs-se, para efeitos do cumprimento da alínea f) nº 1 artigo25º e da alínea ccc) do 
nº 1 do artigo 33º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e com o disposto do artigo 
51º da Lei nº 73/2013 de 3 de setembro, que fosse autorizada a da contratação de empréstimo 
no montante até ao indicado, 262.737,69 € (duzentos e sessenta e dois mil, setecentos e trinta e 

sete euros e sessenta e nove cêntimos), através de candidatura na plataforma Balcão 202, de 
acordo com os respetivos normativos legais da Linha BEI PT2020 – Autarquias, para o 
financiamento da contrapartida nacional do investimento indicado.------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal. (Deliberação nº 

80)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Pedido de transferência de verbas relativas ao financiamento para 
o serviço público de transportes – CIMBAL – Comunidade Intermunicipal 
do Baixo Alentejo;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O vereador Luís Miranda, propôs a transferência para a CIMBAL – Comunidade Intermunicipal 
do Baixo Alentejo, de 10.353,00 € (valor recebido do IMT), valor correspondente à 
comparticipação da Câmara Municipal de Beja, no Estudo de Caracterização de Oferta e 
Procura para Planeamento de redes no âmbito do Serviço Público de Transportes de 
Passageiros do Baixo Alentejo, no valor global de 91.635,00 €.--------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade transferir a verba de 10.353,00 € para a CIMBAL – Comunidade 
Intermunicipal do Baixo Alentejo.(Deliberação nº 81)--------------------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Proposta de aprovação do contrato interadministrativo de 
delegação de competências no âmbito do serviço público de transporte 
de passageiros entre a CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo 
Alentejo e a Câmara Municipal de Beja;---------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 1372, de 18 de fevereiro de 2019, Serviço de Trânsito e Mobilidade, informando 
que o novo regime jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, Lei nº 52/2015 de 
09 de junho (RJSPTP), determina que os Municípios e as Comunidades Intermunicipais passam 
a ser as Autoridades de Transporte, no domínio do transporte público de passageiros, com as 
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atribuições e competências definidas nesse regime.--------------------------------------------------------
Este novo enquadramento jurídico concretiza a descentralização administrativa de 
competências; e estabelece a regra geral de realização de procedimentos pré-contratuais para 
a escolha do operador; define as condições de imposição de obrigações de serviço público e o 
pagamento de compensações financeiras, incluindo tarifárias.--------------------------------------------
Até 03 de dezembro de 2019 todos os serviços de transportes da União Europeia têm de ter 
sido submetidos a procedimento concursal e/ou devidamente enquadrados em contratos de 
serviço público.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cabe ao Município de Beja organizar os concursos para contratar: Serviços de transporte 
público de passageiros; Transportes escolares; Transportes de natureza social, 
nomeadamente, os serviços de transporte a populações específicas.------------------------------------
Em conjunto com os restantes concelhos que pertencem à Comunidade Intermunicipal- 
CIMBAL, o Município deve procurar compatibilizar as carreiras municipais (origem e destino 

dentro do concelho) e as carreiras intermunicipais (que se desenvolvem integral ou maioritariamente 

dentro da área geográfica da comunidade intermunicipal, sem prejuízo da possibilidade de existirem 

linhas secundárias de interligação que entrem no território de outras comunidades intermunicipais).-----
Neste contexto, e na sequência das diversas reuniões tidas entre o Município de Beja e a 
CIMBAL propôs-se que:-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. – A Câmara Municipal de Beja se mantivesse como Autoridade de Transportes nos seguintes 
serviços:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1. – públicos de transporte de passageiros de âmbito urbano, no perímetro urbano de Beja, 
União de Freguesias de Santiago Maior e São João Baptista e União de Freguesias do Salvador 
e Santa Maria;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2. – nas freguesias urbanas e rurais de todo o concelho de Beja;---------------------------------------
1.2.1. – nos serviços de transporte a pedido, desde que não realizem concorrência aos 
transportes públicos regulares, em horários noturno, fins-de-semana e feriados, quando não 
exista oferta de transporte público regular; e/ou de ligação entre a cidade de Beja e os lugares 
não servidos pela rede de transportes públicos regulares municipais e intermunicipais;-----------
1.2.2. – nos serviços de transporte escolar especializados;-------------------------------------------------
1.2.3. – nos serviços de transporte de pessoas com mobilidade reduzida;------------------------------
2. – Que delegue competências na CIMBAL relacionadas com sistema de mobilidade e serviço 
público de transporte de passageiros, na área das carreiras municipais e intermunicipais 
(atualmente existem 13 carreiras intermunicipais e 6 municipais);-----------------------------------------------
3. – Que transfira as receitas provenientes do Fundo para o Serviço Público de Transportes 
previsto no artigo 12º do RJSPTP nos termos da Lei nº 52/2015, de 09 de junho para a CIMBAL;--
De acordo com o artigo 34º do Decreto-Lei nº 78/2014, de 14 de maio, as peças de 
procedimento de formação de contratos ou de prestação de serviços públicos estão sujeitos à 
emissão de parecer prévio vinculativo por parte da Autoridade Nacional para os Transportes, 
pelo que, atendendo a que é aconselhável estabelecer um contacto prévio antes do envio 
formal da documentação à AMT para efeitos de prestação de esclarecimentos, será agendada 
uma reunião com esta entidade.-----------------------------------------------------------------------------------
Junta-se a proposta de contrato interadministrativo e a estimativa de financiamento para 
2019, documentos que constituem anexo número três e fazem parte integrante da presente 
ata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 82)------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.5. – Proposta de abertura de procedimentos;--------------------------------------------- 

 
Registo nº 1392, de 18 de fevereiro de 2019, do Gabinete de Gestão da Mobilidade, 
informando que a empresa DataRede explora atualmente 38 máquinas de pagamento do 
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estacionamento de superfície que regulam 557 lugares de estacionamento com base no 
contrato avulso de concessão de exploração do estacionamento tarifado de superfície 
assinado em 04 de fevereiro de 2016 e cujo início da exploração teve lugar a 01 de março de 
2016, por um período de 3 anos.----------------------------------------------------------------------------------
Tendo em consideração que o contrato de exploração do estacionamento tarifado na cidade 
de Beja termina a 02 de março de 2019, e considerando a dificuldade que se colocaria ao 
Município de Beja em explorar diretamente o estacionamento por falta de pessoal qualificado 
para o efeito, nomeadamente, para a manutenção do equipamento, propôs-se:--------------------
1. A abertura de um concurso público para a concessão da exploração do estacionamento 
tarifado de superfície na cidade de Beja, pelo prazo de 1 ano, para gerir 38 máquinas de 
pagamento que regulam 557 lugares de estacionamento, 383 dos quais têm acesso a 
residentes sem limite de tempo e sem pagamento, cerca de 69%, existindo para o efeito 1 
carro de recolha de dinheiro e um computador com software adequado para o controlo das 
máquinas de pagamento. A exploração do serviço exige da parte da empresa concessionária 
trabalhos de vigilância e emissão de avisos quando há incumprimento; de recolha e depósito 
de valores numa conta do Município de Beja; de controlo e gestão das receitas; a elaboração 
de relatórios mensais com as receitas apuradas; a manutenção dos parcómetros; a recarga das 
máquinas com rolos para emissão de bilhetes; o contrato de um seguro contra o vandalismo 
das máquinas; a verificação metrológica anual das máquinas de pagamento e contrato com 
uma empresa para garantir a comunicação do computador com as máquinas de pagamento;---
2. Que o preço base seja de 25% do valor da receita mensal apurada nas 38 máquinas já 
instaladas na cidade de Beja nos locais mencionados nas cláusulas técnicas do Caderno de 
Encargos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Que a decisão de adjudicação recaia sobre o concorrente que apresente a proposta 
economicamente mais vantajosa para o Município de Beja aferida pela percentagem em 
relação à receita total a transferir mensalmente para o Município de Beja;----------------------------
4. Que não sejam admitidas propostas variantes;-------------------------------------------------------------
5. Que o Júri seja constituído por 3 elementos efetivos, Engª Maria Goreti Margalha, Engº 
Paulo Luís, Engº Anselmo Correia e 2 suplentes, Engº João Duarte Margalha, Engº António 
Fialho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propõe-se ainda que a DataRede continue a explorar o serviço até que o resultado do concurso 
público seja conhecido, mantendo, para o efeito as condições do contrato até agora em vigor, 
onde o valor de 19,95% da receita pertence à empresa, de acordo com o contrato assinado em 
04 de fevereiro de 2016.---------------------------------------------------------------------------------------------
As receitas mensais referentes às áreas tarifadas em concurso, apuradas nos anos de 2017 e 
2018, foram as seguintes:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
2017 ……………………………………………………………………………………………………………… 246.131,24 c/IVA 
2018 ……………………………………………………………………………………………………………… 249.105,21 c/IVA 
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal. (Deliberação nº 

83)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 1368, de 15 de fevereiro de 2019, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo, para os efeitos previstos no artigo 38º do Código dos Contratos Públicos 
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com a redação dada pelo 
Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto, e de acordo com a alínea b) do artigo 19º do 
mesmo diploma, a aprovação das peças do procedimento com vista à abertura de concurso 
público para a realização da empreitada de Implementação de percursos acessíveis na cidade 
de Beja – centro histórico e envolvente 1ª Fase (percurso Beja Antiga) Fase 1A, cujo projeto de 
execução já foi aprovado em reunião de Câmara de 06 de dezembro de 2018 e a candidatura 
ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano foi submetida em 20 de dezembro de 2018.--
Ao abrigo do nº 2 do artigo 40º do CCP, propôs-se também a aprovação da minuta do anúncio 
a publicar em Diário da República e que faz parte do processo.-------------------------------------------
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O preço base estimado para esta empreitada é de 870.000,00 € +IVA, resultando o mesmo do 
orçamento elaborado para o efeito pelos projetistas contratados para a elaboração deste 
projeto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Como o valor base é superior a 500.000,00 € e como previsto no artigo nº 46-A do CCP, o 
fundamento para a não adjudicação por lotes reside no facto de se tratar de uma obra numa 
zona sensível e onde, pelas indicações dos projetistas, importa haver uniformização de 
materiais e de métodos construtivos.-----------------------------------------------------------------------------
Atendendo aos prazos previstos para a tramitação dos procedimentos pré-contratuais para 
este concurso público e ao prazo de execução da obra, prevê-se que a execução física e 
financeira desta empreitada ocorra em 2019 e 2020, com a seguinte distribuição de encargos:-
2019 ……………………………………………………………………………………………………………. 217.500,00 € + IVA 
2020 ……………………………………………………………………………………………………………. 652.500,00 € + IVA 
O critério de adjudicação das propostas é o da proposta economicamente mais vantajosa e 
encontra-se referido na cláusula 12ª do programa de concurso. O prazo de execução da 
empreitada será de 365 dias.---------------------------------------------------------------------------------------
Ao abrigo do artigo 67º do CCP, propôs-se a nomeação dos seguintes técnicos para membros 
do júri do procedimento:---------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Luís José de Brito Camacho Barriga (Engº);-------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Maria Goreti Lopes Batista Margalha (Engª);----------------------------------------------
Manuel Carlos Assis Sousa Faião (Arqº);--------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: António Manuel Coelho Fialho (Engº);----------------------------------------------------
João Duarte Lopes Batista Margalha (Engº);---------------------------------------------------------------------
Propôs-se igualmente que fossem delegadas no júri todas as competências inerentes aos 
procedimentos pré contratuais a realizar no âmbito do CCP, sem prejuízo do referido no nº 2 
do seu artigo 69º.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos da tramitação do procedimento na plataforma eletrónica SaphetyGov, propôs-se a 
designação como gestores deste procedimento dos colaboradores Luís Barriga, Cláudio 
Tavares e José António Serra. Como representantes da entidade adjudicante para a 
comunicação da decisão de contratar em plataforma, poderão designar-se Luís Barriga e 
António Fialho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 84)----------------------------------------------- 
 
Registo nº 1383, de 18 de fevereiro de 2019, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo, para os efeitos previstos no artigo 38º do Código dos Contratos Públicos 
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com a redação dada pelo 
Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto, e de acordo com a alínea c) do artigo 19º do 
mesmo diploma, a aprovação do projeto e das peças concursais que constituem este processo 
com vista à abertura de procedimento por consulta prévia com consulta a quatro entidades 
para a realização da empreitada de Sinalização – Cidades que se Contam.---------------------------
O preço base estimado para esta empreitada é de 100.000,00 € +IVA, resultando o mesmo do 
orçamento elaborado para o efeito e cujos preços unitários compostos foram determinados 
pela consulta a processos semelhantes e ao histórico do Município em anteriores 
adjudicações. Ao abrigo do artigo nº 46-A do CCP, propõe-se a adjudicação desta empreitada 
por lotes, designadamente o lote nº 1 com um preço base de 60.000,00 €, o lote nº 2 com um 
preço base de 31.500,00 € e o lote nº 3 com um preço base de 8.500,00 €, não havendo 
qualquer limitação ao número de lotes a adjudicar ao mesmo concorrente.---------------------------
A adjudicação de cada lote será feita segundo o critério da proposta economicamente mais 
vantajosa, na modalidade referida na alínea b) do nº 1 do artigo 74º do CCP, sendo avaliado 
apenas o preço, uma vez que as peças do procedimento definem todos os restantes elementos 
da execução do contrato a celebrar. Em caso de empate, as propostas serão ordenadas por 
ordem crescente da categoria das empresas, em termos do volume de negócios do ano 
anterior. O prazo de execução da empreitada será de 90 dias.--------------------------------------------
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Poderão ser convidadas as seguintes empresas: Fernando L. Gaspar – Sinalização e 
Equipamentos Rodoviários, S.A.; SNSV – Sociedade Nacional de Sinalização Vertical, Ldª; 
Sinalarte – Indústria de Sinalização, Ldª e Larus – Artigos para Construção e Equipamentos, 
Ldª.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ao abrigo do nº 3 do artigo 67º do CCP, propôs-se que os procedimentos fossem conduzidos 
pelo Serviço de Empreitadas, não havendo assim júri nomeado para o efeito.------------------------
Propôs-se igualmente que fossem delegadas nessa comissão de análise todas as competências 
inerentes aos procedimentos pré-contratuais a realizar no âmbito do CCP, sem prejuízo do 
referido no nº 2 do seu artigo 69º.--------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos da tramitação do procedimento na plataforma eletrónica SaphetyGov, propôs-se a 
designação como gestores deste procedimento dos colaboradores Luís Barriga, Cláudio 
Tavares e José António Serra. Como representantes da entidade adjudicante para a 
comunicação da decisão de contratar em plataforma, poderão designar-se Luís Barriga e 
António Fialho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

85)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo, de 05 de fevereiro de 2019, do Gabinete de Desenvolvimento, Empreendedorismo e 
Inovação, informando que a criação de equipamentos de serviços, que possam servir não só o 
concelho de Beja, mas toda a região em que o mesmo se insere, permite potenciar a cidade, 
como um fornecedor de serviços a toda a região, permitindo assim afirmar a estratégia de 
centralidade do aglomerado urbano.-----------------------------------------------------------------------------
Neste sentido, foi proposto que o Município de Beja procedesse à abertura de um concurso 
público para alienação de dois lotes de terreno, destinado a construção de dois edifícios de 
serviços, localizados na Rua Pablo Neruda em Beja, por forma a garantir a transparência da 
alienação agora proposta e abertura à concorrência.--------------------------------------------------------
Aprovação das peças do procedimento: Programa de Concurso; Caderno de Encargos; Planta 
de áreas a alinear; Planta Síntese do Loteamento e Ortos.--------------------------------------------------
Propôs-se a nomeação dos seguintes técnicos para membros do júri do procedimento:-----------
Presidente: João Margalha;------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Ana Bela Correia e Margarida Duarte;------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Ana Teresa e Dora Marcelino.---------------------------------------------------------------
O preço base para a alienação de terrenos é de: Lote 7 – 25.000,00 € e Lote 8 – 25.000,00 €.----
O preço base foi fixado, considerando o custo de infra estruturas a suportar pelo Município, no 
valor de 33.000,00 € a que acresce um valor dos terrenos de 17.000,00 €, num valor global de 
50.000,00 €.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A adjudicação será feita lote a lote segundo o critério da proposta economicamente mais 
vantajosa com base nos critérios definidos no programa de concurso e caderno de encargos.---
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU por não 
concordarem como uso que será dado ao terreno.(Deliberação nº 86)----------------------------------- 
 
 

2.6. – Proposta de aprovação do Estudo Prévio;--------------------------------------------- 

 
Registo nº 1345, de 15 de fevereiro de 2019, do Serviço de Trânsito e Mobilidade, propondo, 
tendo em consideração a abertura do AVISO DE CONCURSO PARA APRESENTAÇÃO DE 

CANDIDATURAS nº ALT20-06-2018-52, que inclui como uma das tipologias de operação “outras 
intervenções em espaço público que promovam a pedonalização dos centros urbanos e a 
adoção de práticas de mobilidade suave que garantam o direito à mobilidade de todos os 
cidadãos, em particular cidadãos com mobilidade reduzida”, a aprovação do Estudo Prévio do 
Projeto de Implementação de Percursos Acessíveis na cidade de Beja – Centro Histórico e 
envolvente Beja – 1ª Fase (Percurso Beja Antiga) – fase 2.---------------------------------------------------
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O projeto pretende melhorar a acessibilidade pedonal na cidade de Beja e constitui um 
complemento ao projeto Percurso Beja Antiga – 1ª Fase – fase 1, candidatado no âmbito do 
PEDU, em dezembro de 2018.--------------------------------------------------------------------------------------
O projeto tem, resumidamente, os seguintes objetivos:-----------------------------------------------------
RUA DA LIBERDADE: alargar o passeio e tornar o revestimento mais acessível numa área de 
grande desenvolvimento comercial, de ligação da rua Capitão João Francisco (já pedonal) e a 
rua da Liberdade onde a intervenção se desenvolve;---------------------------------------------------------
PRAÇA DIOGO FERNANDES: sobre-elevar o entroncamento com a ligação à rua Dr. Brito Camacho 
até ao encontro com a primeira passadeira para que a ligação entre a rua Capitão João 
Francisco (já pedonal) e a rua da Liberdade seja realizada com o máximo conforto e segurança; 
LARGO DO LIDADOR (ACESSO AO CASTELO): prever uma ligação em pavimento confortável entre a 
porta principal do Castelo e a porta oposta, atendendo a que a acessibilidade só é garantida 
através dessa porta lateral com respeito pelas pré-existências do lugar;--------------------------------
PARQUE VISTA ALEGRE: alargar a rampa existente no Parque Vista Alegre para permitir a 
utilização de pessoas que se deslocam em cadeira de rodas.-----------------------------------------------
A estimativa orçamental da intervenção é de 219.991,57 €, excluindo o IVA.--------------------------
O projeto global já tinha sido apresentado à Direção Regional de Cultura do Alentejo, tendo 
esta fase particular sido novamente submetida a parecer desta Entidade que emitiu PARECER 

FAVORÁVEL CONDICIONADO.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi ainda solicitado parecer ao Instituto Nacional para a Reabilitação, de carácter não 
obrigatório mas que pode favorecer a candidatura (de acordo com a alínea b) do ponto 6.2 – 

Critérios da Elegibilidade das Operações do aviso ALT20-06-2018-52). Mas não se conhece ainda o 
parecer desta Entidade.----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 87)----------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Proposta de candidatura ao Programa Operacional Regional 2020 + 
Acesso Promoção da Acessibilidade Inclusiva – Implementação de 
Percursos Acessíveis na Cidade de Beja – centro histórico e envolvente 1ª 
Fase (percurso Beja Antiga) – Fase 2;--------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 1363, de 15 de fevereiro de 2019, do Gabinete de Desenvolvimento, 
Empreendedorismo e Inovação, propondo a aprovação da proposta de candidatura da Câmara 
Municipal de Beja ao Programa Operacional Regional Alentejo 2020, Eixo 4 – Desenvolvimento 
Urbano Sustentável com a prioridade de investimento 4.5 – promoção de estratégias de baixo 
teor de carbono para todos os tipos de território, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo 
a promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes 
para a atenuação.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Este projeto insere-se na missão de contribuir para “a promoção da pedonalização dos centros 
urbanos e a adoção de práticas de mobilidade suave que garantam o direito à mobilidade de 
todos os cidadãos, em particular cidadãos com mobilidade reduzida”.----------------------------------
Trata-se de uma oportunidade para o Município de Beja candidatar uma segunda fase de um 
plano maior já projetado e candidatado anteriormente, por forma a tornar o Centro Histórico 
mais acessível e inclusivo a todos os munícipes.---------------------------------------------------------------
A Câmara Municipal reconhece a urgente necessidade de intervenção que promova essa 
mesma inclusão, através de uma intervenção no valor de cerca de 219.991,57 € + IVA com 
apoio financeiro a conceder de 85% do valor das despesas consideradas elegíveis, sendo que a 
comparticipação do Município será de cerca de 32.998,74 €.----------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 88)----------------------------------------------- 
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2.8. – Proposta de candidatura ao IFRRU 2020 – obra de reabilitação do 
edifício sito na Praça da República, nos 29 e 30, em Beja;------------------------------ 

 
Registo nº 1363, de 30 de janeiro de 2019, do Gabinete de Desenvolvimento, 
Empreendedorismo e Inovação, propondo a aprovação da proposta de candidatura da Câmara 
Municipal de Beja, relativa à Reabilitação de Edifício sito na Praça da República nº 29 e 30, ao 
Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbana – IFRRU2020, aviso de 
abertura de candidatura datado de 30 de outubro de 2017.-----------------------------------------------
A reabilitação de imóveis degradados na área mais nobre da cidade, para fixação de população 
jovem, propondo rendas controladas, para além de criar uma intervenção física de 
recuperação e valorização do património e da paisagem, permite a fixação de população, 
contribuindo diretamente para potenciar o comércio tradicional e aliciar o turismo.---------------
Com este primeiro projeto de reabilitação, tem a missão de contribuir para a regeneração 
urbana do centro histórico da cidade, começando por combater alguns dos vastos problemas 
que se apresentam nesta área, nomeadamente o despovoamento, o envelhecimento da 
população e a precaridade do parque habitacional.----------------------------------------------------------
Com esta visão e consciente do grave problema existente, propõe-se a reabilitação de imóveis 
propriedade do município, devolutos e dar-lhes a componente habitacional como prioridade 
absoluta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Com a reabilitação do imóvel sito na Praça da República nº 29 e 30, está prevista a instalação 
de 4 fogos habitacionais, dois por piso, nos pisos superiores e a manutenção do espaço 
destinado a comércio/serviços no piso 0. As tipologias habitacionais previstas são 2 T1 e 2 T0, 
permitindo o arrendamento, com rendas controladas a jovens, com dificuldades em arrendar 
no mercado atual.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Este imóvel, encontra-se parcialmente devoluto e em mau estado de conservação. A 
degradação generalizada evidente nos pisos superiores afeta já o piso inferior, que atualmente 
se encontra arrendado para atividade comercial. O objetivo da proposta, é a reabilitação do 
edifício, respeitando e sublinhando os seus elementos arquitetónicos, através da recuperação 
intocável da linguagem arquitetónica existente.---------------------------------------------------------------
A Câmara Municipal reconhece a urgente necessidade de agir, a candidatura deverá ser 
apresentada até ao final do ano e irá prever a reabilitação do imóvel, nomeadamente, 
elaboração de projetos, certificação energética e medidas de eficiência energética, 
acompanhamento arqueológico, aquisição de equipamentos e a respetiva empreitada, 
fiscalização e segurança, através de uma intervenção no valor estimado de 330.000,00 €.--------
Foi deliberado aprovar por maioria com os votos contra dos vereadores da CDU pelos motivos 
já apontados em reuniões anteriores, nomeadamente o projeto que tinham para este espaço 
ser diferente daquele agora apresentado pelo executivo em permanência.(Deliberação nº 89)--- 
 
 

2.9. – Proposta de aprovação da 3ª Alteração ao Plano de Pormenor da 
Zona de Expansão Poente;--------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 2090, de 06 de fevereiro de 2019, da Divisão de Administração Urbanística, dando 
conhecimento, que não tendo sido apresentada qualquer objeção pelas entidades consultadas 
no âmbito da conferência procedimental, está a alteração ao plano em condições de ser 
submetida a discussão pública nos termos do artigo 89 do Regime Jurídico dos Instrumentos 
de Gestão Territorial.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a 3ª Alteração ao Plano de Pormenor da 
Zona de Expansão Poente a consulta pública.(Deliberação nº 90)------------------------------------------ 
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2.10. – Proposta de ratificação da retificação da fórmula constante do 
Anexo I-A, referente ao cálculo da taxa devida pela realização, 
manutenção e reforço de infraestruturas urbanísticas (TRIU) que faz 
parte integrante da Primeira Alteração ao Regulamento Municipal da 
Urbanização e da Edificação (RMUE) e, subsequentemente, da respetiva 
Revisão do Regulamento;---------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 925, de 31 de janeiro de 2019, do Gabinete Jurídico, dando conhecimento que na 
sequência da deteção de um erro na fórmula da TRIU acima mencionada, que é agora invocado 
por escrito pelo advogado da empresa ARNAL – Construtora Imobiliária, S.A., Dr. Luis Galrito, no 
âmbito do Registo nº 1607, de 29 de janeiro de 2019 (o erro já havia sido invocado verbalmente, 

tendo, de imediato, os serviços entrado em contacto com a entidade que efetuou a prestação de 
serviços à Câmara Municipal, conforme prova o e-mail de 11.01.2019, no sentido de ser corrigida a 

fórmula), há a necessidade de se proceder à retificação do mesmo ao abrigo do disposto no 
artigo 174º do Código do Procedimento Administrativo (CPA) aprovado em Anexo ao Decreto-
Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro.------------------------------------------------------------------------------------
Trata-se de um erro material na expressão da vontade do órgão administrativo, que é 
manifesto, na medida em que a referida fórmula não faz referência a K3, mas este fator está 
devidamente identificado no mesmo Anexo I-A, na alínea e), segundo a qual "K3 - coeficiente 
que permite diferenciar os vários usos e tipologias segundo critérios previamente 
estabelecidos, assumindo os valores constantes no Quadro II do Mapa VII da fundamentação 
económica.".------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, onde se lê: TRIU= M1 x K1 x K2, deve ler-se: TRIU= M1 x K1 x K2 x K3.------------------------------
De acordo com o artigo 174º, nº 1 do CPA, sob a epígrafe "Retificação dos atos 
administrativos", os erros de cálculo e os erros materiais na expressão da vontade do órgão 
administrativo "quando manifestos, podem ser retificados a todo o tempo, pelos órgãos 
competentes para a revogação do ato.".-------------------------------------------------------------------------
Ainda, nos termos do nº 2 do artigo 174º do CPA a retificação pode ter lugar oficiosamente ou 
a pedido dos interessados, com efeitos retroativos e "deve ser feita sob a forma e com a 
publicidade usadas para a prática do ato retificado.".--------------------------------------------------------
Face ao exposto, deve ser submetida à apreciação e votação do Órgão Executivo e do Órgão 
Deliberativo, a aprovação da retificação do referido erro material, em conformidade com os 
artigos 33º, nº 1, alínea k) e 25º, nº 1, alínea g) do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), 
aprovado em Anexo à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.-------------------------------------------------
No entanto, como estão a decorrer os procedimentos de licenciamento de operações 
urbanísticas, havendo a necessidade de uma decisão rápida para não prejudicar a sua normal 
tramitação, sugere-se, que o Presidente da Câmara Municipal aprove a referida retificação, 
submetendo o ato a ratificação na primeira reunião realizada após a sua prática, com 
conhecimento aos Membros da Assembleia Municipal (e consequente agendamento para a 

próxima sessão da Assembleia Municipal), de modo a ser publicada, de imediato, a respetiva 
declaração de retificação.--------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

91)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Pedido de prorrogação do prazo de execução;----------------------------------- 

 
Registo nº 1329, de 14 de fevereiro de 2019, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que em face do pedido de prorrogação do prazo de execução da 
empreitada de Zona de Acolhimento Empresarial Norte, apresentado pelo empreiteiro e os 
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argumentos invocados, bem como a informação favorável da empresa de fiscalização 
contratada para o efeito, será de conceder a prorrogação solicitada de 153 dias, devendo a 
obra ficar concluída até ao próximo dia 20 de dezembro de 2019.---------------------------------------
Tal como referido no próprio pedido do empreiteiro, desta prorrogação não resultarão 
quaisquer encargos adicionais para o dono de obra, podendo a mesma ser concedida a 
Construções J.J.R. & Filhos, S.A. ao abrigo do artigo 310º do Código dos Contratos Públicos e do 
nº 3 do artigo 13º do Decreto-Lei nº 6/2004, de 6 de Janeiro.---------------------------------------------
Juntam-se os correspondentes Plano de Trabalhos, Plano de Pagamentos e Cronograma 
Financeiro, que também se propõe aprovar e que constituem anexo número quatro que faz 
parte integrante da presente ata.----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

92)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Informação da Comissão de Regulamentos com proposta de 
submissão de Projetos de Regulamento à Assembleia Municipal;--------------- 
 
Na sequência da reunião da Comissão de Regulamentos ocorrida em 15 de fevereiro de 2019, 
concretamente em relação ao Projeto de Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a 
Alunos do Ensino Superior do Município de Beja de Famílias Numerosas e Carenciadas, foram 
sugeridas pela respetiva Comissão as seguintes recomendações:-----------------------------------------
1. Artigo 1º Âmbito da aplicação – foi recomendado que fosse incluído no texto a seguinte 
informação:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“O presente regulamento estabelece as normas aplicáveis à atribuição de bolsas de estudo a 
estudantes do Ensino Superior de famílias numerosas e carenciadas, cujo agregado familiar 
resida, pelo menos, há três anos no concelho de Beja e que ingressem ou frequentem 
estabelecimentos de Ensino Superior no território nacional, tendo por objetivo a obtenção do 
grau académico de licenciado.”------------------------------------------------------------------------------------
2. Artigo 3º Definições – foi recomendado que fosse retirada a menção às avaliações como 
condição para avaliação das candidaturas:----------------------------------------------------------------------
d) Aproveitamento Escolar – a aprovação em, pelo menos, 80% dos ECTS (European Credit 
Transfer and Accumulation System), na frequência do ano letivo anterior à candidatura.-------
3. Artigo 6º Condições de candidatura – foi recomendado que fosse incluída a alínea e) com o 
seguinte texto:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
e) terem à data da candidatura, idade igual ou inferior a 25 anos.--------------------------------------
4. Artigo 11º Montante das bolsas de estudo, ponto 2 – foi recomendado que a fórmula fosse 
corrigida, uma vez que não está em conformidade:----------------------------------------------------------
Fórmula anterior:  RM = [R – (C + H + S)] / 12 x N ----------------------------------------------------------------
Fórmula recomendada: RM = [R – (C + H + S)] / (12 x N) -------------------------------------------------------
5. Artigo 11º Montante das bolsas de estudo, ponto 3 – foi recomendado a total alteração da 
fórmula, uma vez que não havia a possibilidade de nenhum candidato atingir o VAM (valor 
anual máximo) = 900,00 €;-------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula anterior:  VB = VAM € x (1000-RMPC) / 1000 ----------------------------------------------------------
Fórmula recomendada: VB = VAM € x (1+ (RMPC min. – RMPC) / VAM)--------------------------------------
Assim, está o Projeto de Regulamento, que constitui documento anexo número cinco e faz 
parte integrante da presente ata, em condições de ser submetido à Assembleia Municipal para 
aprovação definitiva.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 93)------------------------------------------------------------------------ 
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Os vereadores da CDU abstiveram-se na presente deliberação uma vez que este documento 
levantou muitas questões na altura e como não lhes chegou atempadamente não se sentem 
em condições de o votar em consciência.----------------------------------------------------------------------- 
 
Na sequência da reunião da Comissão de Regulamentos ocorrida em 15 de fevereiro de 2019, 
concretamente em relação ao Projeto de Regulamento de Serviço da RESIALENTEJO, 
Tratamento e Valorização de Resíduos, EIM, que constitui documento anexo número seis e 
faz parte integrante da presente ata, e não tendo sido sugeridas pela respetiva Comissão 
quaisquer alterações ao mesmo, está o mesmo em condições de ser submetido à Assembleia 
Municipal para aprovação definitiva.----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

94)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Na sequência da reunião da Comissão de Regulamentos ocorrida em 15 de fevereiro de 2019, 
concretamente em relação ao Projeto de Regulamento do Conselho Municipal para a 
Inclusão de Pessoas com Deficiência do Município de Beja, que constitui documento anexo 
número sete e faz parte integrante da presente ata, e não tendo sido sugeridas pela respetiva 
Comissão quaisquer alterações ao mesmo, está o mesmo em condições de ser submetido à 
Assembleia Municipal para aprovação definitiva.-------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

95)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Na sequência da reunião da Comissão de Regulamentos ocorrida em 15 de fevereiro de 2019, 
concretamente em relação ao Projeto de Regulamento de Arrendamento de Habitação 
Acessível a Agregados Familiares Jovens do Município de Beja, que constitui documento 
anexo número oito e faz parte integrante da presente ata, e não tendo sido sugeridas pela 
respetiva Comissão quaisquer alterações ao mesmo, está o mesmo em condições de ser 
submetido à Assembleia Municipal para aprovação definitiva.--------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com os votos contra dos vereadores da CDU pelos motivos 
já apontados anteriormente, nomeadamente o projeto que tinham para um dos edifícios onde 
o Regulamento vai incidir ser diferente daquele agora apresentado pelo executivo em 
permanência. Mais foi deliberado submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 96)----------- 
 
 

2.13. – Pedidos de certidão de direitos de preferência;--------------------------------- 

 
Requerido por FUNGERE – Fundo de Gestão de Património Imobiliário, que pretendendo 
vender o prédio sito na Urbanização Quinta D’El Rey, Lote F1, em Beja, pelo valor de 87.920,00 
€, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de 
preferência sobre a escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de 
vista urbanístico e em termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 97)---------- 
 
Requerido por Maria Adelaide – Cabeça de Casal de Herança, que pretendendo vender a 
fração C do prédio sito na Rua de Alcobaça, nº 14, 1º dtº, em Beja, pelo valor de 63.000,00 €, 
vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de 
preferência sobre a escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de 
vista urbanístico e em termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 98)---------- 
 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender a fração C do prédio sito na Rua Al-Mu’Tamid, nº 6, em Beja, pelo valor de 



 

Página 15 de 22 
 

75.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o 
direito de preferência sobre a escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê 
do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de alienação, interesse no exercício do 
mesmo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 99)---------- 
 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender o prédio sito no Largo Dr. Lima Faleiro, nº 4, 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. Analisada a pretensão não se vê 
do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de alienação, interesse no exercício do 
mesmo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 100)-------- 
 
Requerido por Vítor Manuel Cantiga Afonso Ourives, que pretendendo vender a fração E do 
prédio sito na Praceta Rainha D. Leonor, nº 2, 2º dtº, em Beja, pelo valor de 97.500,00 €, vem 
solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência 
sobre a escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista 
urbanístico e em termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 101)-------- 
 
Requerido pelo Novo Banco, S.A., que pretendendo vender o prédio sito no Ferragial do 
Moinho, Parque Industrial, em Beja, pelo valor de 24.927,00 €, vem solicitar à Câmara 
Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura 
de compra e venda. Analisada a pretensão e tratando-se de uma zona de atividades 
económicas em solo urbanizado julga-se de exercer o direito de preferência pelo valor 
indicado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade exercer o direito de preferência pelo valor de vinte e quatro 
mil e novecentos e vinte sete euros.(Deliberação nº 102)----------------------------------------------------- 
 
Requerido por Maria Inácia do Nascimento Gonçalves Mendonça, que pretendendo vender o 
prédio sito na Rua Tenente Valadim, nº 10, em Beja, pelo valor de 20.000,00 €, vem solicitar à 
Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a 
escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e 
em termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 103)-------- 
 
 

2.14. – Pedidos de certidão de aumentos de comproprietários;------------------ 

 
Solicitado por João Pedro Belchior Fernandes Costa, a emissão de certidão em como não há 
inconveniente no aumento de comproprietário do prédio rústico denominado “Courela do 
Caliço“, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 897/20180402 e inscrito 
na matriz predial sob o artigo nº 2, Secção E, sito na União de Freguesias de Albernoa e 
Trindade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 104)---------------------------------------------- 
 
Solicitado por João Pedro Belchior Fernandes Costa, a emissão de certidão em como não há 
inconveniente no aumento de comproprietário do prédio rústico denominado “Aldeia de 
Cima“, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 154/19890313 e inscrito 
na matriz predial sob o artigo nº 10, Secção E, sito na União de Freguesias de Albernoa e 



 

Página 16 de 22 
 

Trindade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 105)---------------------------------------------- 
 
Solicitado por João Pedro Belchior Fernandes Costa, a emissão de certidão em como não há 
inconveniente no aumento de comproprietário do prédio rústico denominado “Aldeia de 
Cima“, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 2/19841113 e inscrito na 
matriz predial sob o artigo nº 18, Secção E, sito na União de Freguesias de Albernoa e 
Trindade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 106)---------------------------------------------- 
 
Solicitado por João Pedro Belchior Fernandes Costa, a emissão de certidão em como não há 
inconveniente no aumento de comproprietário do prédio rústico denominado “Vale d’Água“, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 57/19881116 e inscrito na matriz 
predial sob o artigo nº 1, Secção H, sito na União de Freguesias de Albernoa e Trindade.----------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 107)---------------------------------------------- 
 
Solicitado por João Pedro Belchior Fernandes Costa, a emissão de certidão em como não há 
inconveniente no aumento de comproprietário do prédio rústico denominado “Vale 
Travessos“, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 183/19890313 e 
inscrito na matriz predial sob o artigo nº 56, Secção L, sito na União de Freguesias de Santa 
Vitória e Mombeja.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 108)---------------------------------------------- 
 
Solicitado por João Pedro Belchior Fernandes Costa, a emissão de certidão em como não há 
inconveniente no aumento de comproprietário do prédio rústico denominado “Vale 
Travessos“, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 181/19890313 e 
inscrito na matriz predial sob o artigo nº 136, Secção L, sito na União de Freguesias de Santa 
Vitória e Mombeja.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 109)---------------------------------------------- 
 
Solicitado por João Pedro Belchior Fernandes Costa, a emissão de certidão em como não há 
inconveniente no aumento de comproprietário do prédio rústico denominado “Vale 
Travessos“, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 182/19890313 e 
inscrito na matriz predial sob o artigo nº 145, Secção L, sito na União de Freguesias de Santa 
Vitória e Mombeja.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 110)---------------------------------------------- 
 
 

2.15. – Proposta de venda do direito de superfície do lote 140 do Bairro 
da Esperança, sito na Rua Eunice Munhoz, nº 7, em Beja;---------------------------- 

 
Informação de 08 de fevereiro de 2019, do Gabinete Jurídico, dando conhecimento que há 32 
anos que se iniciou o processo de regularização do Bairro da Esperança, com a transmissão do 
direito de superfície aos ocupantes clandestinos, cuja ocupação terá ocorrido por alturas de 
1976, de um terreno municipal, onde aqueles construíram as suas habitações, perante o 
consentimento, pelo menos tácito, do poder local da época, tendo este poder local, 
posteriormente, reconhecido essas ocupações e ter decidido transmitir, como venda, por 
preço simbólico, em direito de superfície, os lotes de terreno aos ocupantes, como decorre das 
deliberações tomadas pela Câmara Municipal, de 20 de maio de 1987 e de 02 de fevereiro de 
1987 e pela Assembleia Municipal, de 30 de dezembro de 1987, que a autorizou, como solução 
de legalização do bairro em referência.-------------------------------------------------------------------------- 
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É neste contexto que a requerente, Cidália Maria Mendes Fidalgo Ramos, apresenta o seu 
requerimento, como tutora da mãe, Cipriana da Conceição da Silva Mendes e do irmão, 
Joaquim Alberto Mendes Fidalgo, portador de doença psiquiátrica, ocupantes do lote 140, que 
refere, há mais de 40 anos, tempo mais do que suficiente para o ter já adquirido por 
usucapião, nos termos do artigo 1287º do Código Civil, tratando-se o presente pedido como 
uma forma mais expedita e simples de legalizar o lote em seu nome, sendo certo a requerente 
pretende adquirir o referido lote, em direito de superfície, com vista a poder introduzir 
benfeitorias, de modo a proporcionar condições mínimas de conforto, mais dignas, aos seus 
familiares, que habitam um edifício acentuadamente degradado, implantado no lote em causa, 
sendo certo que, para tais obras, a requerente pretende aproveitar uma candidatura a um 
financiamento, que se destina a melhorar as condições habitacionais das pessoas idosas, como 
é o caso da mãe da requerente que habita aquele espaço há várias dezenas de anos, como já 
se referiu, e, como, aliás, é confirmado pelo Centro Comunitário do Bairro da Esperança.---------
Do levantamento, feito ao tempo, constam do processo administrativo 242 lotes, dos quais, 
cerca de 200 foram transmitidos, em direito de superfície, ao longo dos anos, aos respetivos 
ocupantes que os edificaram ou introduziram benfeitorias relevantes.---------------------------------
Assim, como consta de caso análogos, é proposto que o direito de superfície seja vendido à 
requerente, pelo preço de 25,82 € (103,31m

2
 x 0,25 €/m

2, em cumprimento da deliberação de 

câmara de 20 de abril de 2005, que fixou o preço por m
2
, em direito de superfície, destes lotes do Bairro 

da Esperança) nas condições de alienação, em direito de superfície, do lote em causa.--------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 111)---------------------------------------------- 
 
 

2.16. – Cartão Municipal Sénior – Comparticipação de 25% nos 
medicamentos referente ao 4º trimestre de 2018;---------------------------------------- 

 
De acordo com o artigo 4º, alínea e) do Regulamento do Cartão Municipal Sénior e após 
efetuados os cálculos de recibo dos medicamentos entregues vão ser comparticipados os 
beneficiários constantes na grelha que se junta e que constitui documento anexo número 
nove que faz parte integrante da presente ata, no valor total de 4.610,05 €.--------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 112)---------------------------------------------- 
 
 

2.17. – Auxílios Económicos 2018/2019 – 3º pagamento;----------------------------- 

 
Considerando as competências do Município no âmbito da ação social escolar, estabelecidas no 
Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 de março, com a regulamentação constante do Despacho nº 
8452-A/2015 (alterado pelo Despacho nº 5296/2017, de 16 de junho, e Despacho nº 7255/2018, de 31 

de julho), relativamente a atribuição de auxílios económicos aos alunos do 1º ciclo do ensino 
básico para comparticipação nos encargos com material escolar, apresenta o Serviço de Ação 
Social Escolar para aprovação, a relação dos alunos que concluíram o respetivo processo 
recentemente (após a última proposta de pagamento), mediante entrega das faturas das despesas 
realizadas:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Escola Aluno Escalão Encarregado de Educação Valor 

CE Santiago Maior 

Salvador Carvoeiras Pimenta A Célia Maria Matias Carvoeiras 40,00 € 

Julieta Casova Londaca Cruz A Laureta Silepo Sawango Londaca 40,00 € 

Mariana Martins Almeida B Paula Isabel Rafael Martins 20,00 € 
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Os montantes a atribuir foram determinados em função do escalão do abono de família dos 
alunos e do estipulado no despacho de 27 de junho de 2017, proferido no Procº 
2017/650.10.100/43 (doc. nº 2169).--------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 113)---------------------------------------------- 
 
 

2.18. – Proposta de aprovação de protocolo;-------------------------------------------------- 

 
Presente o protocolo a celebrar entre o Município de Beja e a Caixa Social e Cultural do 
Pessoal da Câmara Municipal de Beja, que constitui documento anexo número dez e faz parte 
integrante da presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 114)---------------------------------------------- 
 

 

2.19. – Propostas de atribuição de subsídios;------------------------------------------------- 

 
No decorrer das obrigações estatutárias da Câmara Municipal de Beja e em função do 
orçamento apresentado pela APT – Associação Portas do Território, propôs-se a transferência 
mensal de 1.250,00 €, 15.000,00 € por ano. O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, 
explicou que no orçamento consta um valor de 24.000,00 € porque se houver uma candidatura 
para recuperação na Igreja de Santa Maria, que seja aprovada, implicará um esforço adicional 
por parte da autarquia de 9.000,00 €, se não, é apenas a transferência regular para o 
funcionamento da associação.--------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 1.250,00 €/mês durante 12 
meses com efeitos a partir de janeiro de 2019.(Deliberação nº 115)--------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Jovens Carpe Diem na Aldeia, um apoio financeiro de 2.500,00 
€, incluindo despesas de transportes, dormidas e refeições da comitiva, além do transporte 
com isenção para o aeroporto de Lisboa, no dia 28 de fevereiro de 2019, para cerca de 15 
pessoas e regresso dia 04 de março, no âmbito do Projeto Património Imaterial da 
Humanidade – O Cante Alentejano e o Fado.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 250,00 €.(Deliberação nº 116)-- 
 
A vereadora Sónia Calvário considerou um apoio muito reduzido tendo em conta a quantidade 
de pessoas que irão promover o Cante e o Fado a um dos países que tem a maior comunidade 
portuguesa e que pode contribuir muito para a dinamização e promoção destes, disse.----------- 
 
 

2.20. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído;-------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela ZARCOS – Associação de Músicos de Beja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização do evento “Concerto com 
Ho-Chi-Minh”, no estabelecimento “A Casa”, sito na Rua dos Infantes, em Beja, dia 09 de 
fevereiro de 2019.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 117)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 nº 1, nº 2 e Jardim de 
Infância de Beringel, a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença 
especial de ruído, para realização do evento “Baile dos Namorados”, nos casões da Junta de 
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Freguesia, sitos na Travessa do Poço Velho, nº 3, em Beringel, dia 16 de fevereiro de 2019.------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 118)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 nº 1, nº 2 e Jardim de 
Infância de Beringel, a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença de 
recinto improvisado, para realização do evento “Baile dos Namorados”, nos casões da Junta de 
Freguesia, sitos na Travessa do Poço Velho, nº 3, em Beringel, dia 16 de fevereiro de 2019.------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 119)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Comissão de Finalistas da Escola Secundária Diogo de Gouveia, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído e licença de recinto 
improvisado, para realização do evento “Valentin’s Night”, no Pavilhão Institucional do Parque 
de Feiras e Exposições de Beja, dia 15 de fevereiro de 2019.-----------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 120)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro de Cultura, Recreativo e Desportivo de Santa Vitória, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização de um 
baile de carnaval, na Casa do Povo, sita na Rua 25 de Abril, dia 16 de fevereiro de 2019.----------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 121)----------------------------------------------- 
 
 

2.20. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativo à cedência de 
transporte;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Associação de Jovens Carpe Diem na Aldeia, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Lagos.-----------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 122)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Agrupamento 641 de Beja do Corpo Nacional de Escutas, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Constância.------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 123)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Autonomia e Descoberta, CRL, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para várias deslocações a Almada no âmbito do Projeto ERASMUS + “My 
Earth”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 124)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Beja Basket Clube, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 
transporte para uma deslocação a Santarém.------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 125)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral Feminino “Estrelas do Alentejo” do Centro de Cultura, Recreio e 
Desporto de Santa Vitória, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 
transporte para uma deslocação à Cova da piedade, Almada.---------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 126)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Juvenil Coral e Etnográfico “Rouxinóis do Alentejo”, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Castelo Branco. 
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 127)----------------------------------------------- 
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2.23. – Resumo Diário de Tesouraria nº 34, relativo ao dia dezanove de 
fevereiro de dois mil e dezanove;--------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de um milhão, 
novecentos e trinta e cinco mil, cento e setenta e três euros e noventa e seis cêntimos, sendo 
um milhão, quinhentos e quarenta e dois mil, setecentos e um euros e trinta e dois cêntimos 
de operações orçamentais e trezentos e noventa e dois mil, quatrocentos e setenta e dois 
euros e sessenta e quatro cêntimos de operações não orçamentais.------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O munícipe Hélder Parrinha, na sequência da notícia avançada pelo Diário do Alentejo acerca 
da passagem da tutela do Museu Regional de Beja para a Direção Regional da Cultura, solicitou 
que o Senhor Presidente desse um esclarecimento sobre esta questão.--------------------------------  
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, disse que não se ia alongar muito uma vez que 
a Câmara Municipal de Beja vai entrar neste processo numa fase mais avançada do mesmo 
quando assinar o acordo de gestão partilhada com a Direção Regional de Cultura. Neste 
momento a questão está ao nível da CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, 
proprietária do Museu mas, o Município de Beja, acompanha este processo de transição de 
uma forma muito próxima porque é do seu interesse.-------------------------------------------------------
Este executivo entende que, quer a Assembleia Distrital que geria o Museu, quer a CIMBAL, não 
têm vocação para gestão daquele espaço, por isso também disseram que a Câmara Municipal 
devia assumir essa gestão, disseram-no através dos seus representantes na Assembleia 
Intermunicipal no ano 2015, quando esteve a transição da Assembleia Distrital para a CIMBAL, 
e voltara a dizê-lo, em setembro de 2017, que se eventualmente vencessem as eleições, iriam 
esforçar-se para que o Museu transitasse para a autarquia de uma forma faseada e 
progressiva. A Câmara Municipal de Beja suporta 60% das despesas totais do Museu, 
13.000,00 €/mês, 156.000,00 €/ano, assumindo os outros 12 Municípios os restantes 
104.000,00 €/ano, e estava disponível, com um esforço adicional de 26.000,00 €/ano, fazer 
uma transição entre os anos 2019 e 2022, até à consolidação total do Museu Regional na 
Câmara Municipal de Beja.------------------------------------------------------------------------------------------
Sucede que, durante o verão de 2018, foram surpreendidos com a possibilidade do Museu 
transitar para a Direção Regional de Cultura por via do Museu de Évora transitar para o 
Ministério da Cultura o que abria espaço orçamental para que a Direção Regional de Cultura 
tivesse um papel acrescido no Museu da cidade de Beja e tendo poucas dúvidas que a Câmara 
Municipal geriria melhor o Museu que a CIMBAL, menos dúvidas têm que a Direção Regional de 
Cultura, sendo uma instituição vocacionada exclusivamente para este efeito, terá ainda 
melhores condições para o poder fazer.-------------------------------------------------------------------------
Os trabalhadores irão manter-se em funções, o Museu não irá descer ao estatuto de Museu 
Municipal e entrará na Rede Nacional de Museus e as coleções, serão inventariadas como 
pertencentes ao Museu de Beja também não sairão. Disse não poder garantir que alguns dos 
quadros não possam ir temporariamente para uma exposição mas pertencerão sempre a este 
Museu, e aliás outras coleções poderão também vir rodar por Beja e que de outra forma 
dificilmente cá viriam.------------------------------------------------------------------------------------------------
O objetivo é valorizar o Município de Beja e o Baixo Alentejo, contudo e se esta for a solução a 
Câmara Municipal de Beja não limpará as mãos do Museu como Pilatos e se houver 
candidaturas conjuntas, em que a Direção Regional de Cultura se possa candidatar e em que 
Beja tenha que eventualmente pôr a contrapartida nacional, por um edifício que têm todo o 
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interesse, fá-lo-á, sendo que atualmente há verbas na CIMBAL e as obras para melhoria da 
cobertura e instalações sanitárias no Museu já podiam ter ocorrido.------------------------------------
O executivo entende que esta solução é a melhor para promover, valorizar e recuperar o 
Museu de Beja e compreendendo que haja um debate acalorado, surpreende-o é que nos 
anteriores 40 anos não tenha havido esse debate e essa preocupação e que a mesma seja 
manifestada agora quando existe a perspetiva de dar um salto qualitativo para ter um Museu 
que traga mais visitantes, turistas e coleções atraentes e rotativas.--------------------------------------
Exposto isto, disse que a Câmara Municipal mantem uma posição serena e depois de 
assinarem o protocolo de gestão partilhada com a Direção Regional de Cultura quando esta 
assumir o Museu, será feita uma divulgação/ação pública em conjunto para se falar sobre os 
desafios que se colocam e aquilo que todos juntos podem fazer pelo Museu de Beja.-------------- 
 
O vereador João Rocha informou que em junho de 2017 foi aprovado por todos os municípios 
unanimemente na CIMBAL o concurso para as obras no Museu com um valor de 630.000,00 € + 
IVA, aliás havia 1.000.000,00 € nos Fundos Comunitários para esse efeito mas na altura não 
avançou devido às eleições. A Câmara Municipal de Beja comparticiparia com 15% e quando o 
Senhor Presidente refere que ninguém se preocupou não corresponde à verdade, a Câmara 
Municipal de Beja preocupou-se, o certo é que passaram dois anos e se o concurso não 
avançou foi porque a Direção da CIMBAL ou o Município não quiseram saber, disse.---------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, disse que o dinheiro continua na CIMBAL e que 
os atuais autarcas se comprometeram a manter a verba no Fundo se fosse feita a transição do 
Museu Regional para a Câmara Municipal de Beja, antes mesmo de haver esta possibilidade do 
mesmo poder passar para o Estado mas, na altura que passou para a CIMBAL, haveria outras 
opções como por exemplo ter passado para a Câmara Municipal de Beja o que não aconteceu. 
Referiu também que quando a Assembleia Distrital foi extinta, na altura da troika e do 
Governo do Dr. Pedro Passos Coelho, houve a tentativa de passar o Museu de Regional para 
Nacional mas a resposta foi negativa porque o país se encontrava sobre assistência financeira 
e o Estado não podia assumir mais encargos com a Cultura, portanto, esta possibilidade que se 
abriu, que foi ouvida com atenção e que se concluiu ser vantajosa para a cidade para a região e 
para o próprio equipamento, já tinha sido colocada em 2014, um ano antes do Museu ter 
chegado à CIMBAL.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou que leu com atenção todas as atas de 2015 das reuniões das assembleias 
intermunicipais da CIMBAL e um dos argumentos que o então Presidente, senhor vereador 
João Rocha, usou para não receber o Museu foi que não fechava a porta para que no futuro o 
mesmo pudesse transitar para a Câmara Municipal de Beja mas que na altura o esforço 
financeiro que a autarquia podia fazer não comportava o assumir a totalidade do Museu que 
anda num investimento anual de sensivelmente 300.00,00 €, disse.------------------------------------- 
 
O munícipe Eugénio Rocha, relativamente à alteração da sinalética em termos turísticos e aos 
valores referidos 100.000,00 €, perguntou há quanto tempo é que a mesma foi alterada e, 
tendo em conta os meios de comunicação que existem atualmente, se será necessário 
realmente proceder a essa alteração.---------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que a candidatura é de 100.00,00 € 
mas a comparticipação da Câmara Municipal é de 15.000,00 € caso seja aprovada.-----------------
Relativamente à última alteração de sinalética referiu não ter bem a perceção de quando é 
que foi colocada e por considera-la, nalguns casos bastante confusa, pretende-se melhorá-la e 
simplifica-la, retirando alguma onde a mesma é excessiva.------------------------------------------------- 
 
O munícipe Eugénio Rocha, perguntou se neste período de duas semanas foram tomadas 
diligências no sentido de se realizar ou programar a reunião conjunta que referiu há quinze 
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dias atrás sobre os malefícios do olival intensivo, poluição ambiental e aos efeitos nefastos em 
termos de saúde pública que foi proposta num parecer da ULSBA – Unidade Local de Saúde do 
Baixo Alentejo em 10 de agosto de 2018.------------------------------------------------------------------------ 
 
O munícipe António Reis, quis informar e dar uma nota, porque assistiu à abertura das 
propostas relativas a um concurso que a EDIA abriu para as diversas empresas se pronunciarem 
sobre quais seriam os melhores terrenos para a implantação do regadio, que a área onde irá 
ser plantado um olival não foi considerada e foi a única excluída.---------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que por dificuldades de agenda a 
reunião não está ainda programada mas irão avançar com a mesma evidentemente, contudo e 
já o fez saber noutras reuniões, todos os pareceres que a Direção Geral de Saúde fez chegar à 
Câmara Municipal de Beja contem informação explícita que possam existir problemas de 
saúde associados à questão do olival e no dia em que o fizer a autarquia tem um meio legal 
para poder intervir, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
Tendo em conta a necessidade de dar cumprimento às deliberações tomadas na presente 
reunião, foi a ata aprovada em minuta, nos termos do número três do artigo quinquagésimo 
sétimo da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro.------------------ 
 
 

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

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram dezoito 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 25 de outubro de 2017, para secretariar as reuniões do órgão executivo, 
redigi e subscrevo.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 
 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício

 

Aprovada por unanimidade em 

reunião de câmara realizada em 06 

de março de 2019 
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