
 
 

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 onze, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a três 
de junho do ano dois mil e vinte;---------------------------------------------------------------------- 
  
Pelas quinze horas reuniu por videoconferência, 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, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado e Sónia Maria Horta do 
Calvário.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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.---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

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

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

 
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 10/2020;------------------------------------------- 
 
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 10/2020, relativa à reunião de câmara 
realizada no dia vinte de maio de dois mil e vinte, que foi previamente distribuída por todos os 
eleitos e aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 245)---------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário solicitou para um conhecimento mais aprofundado das questões 
relacionadas com a problemática da instalação e culturas intensivas desordenadas e com a 
utilização de caminhos de forma menos clara, a consulta dos seguintes processos:-----------------
A instalação de olival nas imediações do núcleo urbano da freguesia de Nossa Senhora das 
Neves sobre o qual recaiu uma reclamação apresentada pela senhora Catarina Valério;-----------
A instalação de olival nas imediações da freguesia de Trindade e do próprio Caminho Municipal 
1063 que está inacessível de forma ilegítima por parte de quem explora a herdade onde o 
caminho se situa, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------  
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O vereador Vítor Picado colocou as seguintes questões:----------------------------------------------------
Relativamente à mudança da peixaria do Mercado Municipal que se vai efetivar para o 
Mercado de Santo Amaro e tendo conhecimento que a solução apresentada foi a instalação 
das três bancas num contentor de 6x2 metros, consideram que será manifestamente 
impossível que esta solução dê resposta às necessidades e que a mesma, para além de ir 
contra as instruções emanadas pela DGS, coloca também em causa as regras de segurança e 
higiene alimentar e até de coabitação porque irão estar cerca de 8 a 9 pessoas nesse espaço. 
Sabe que entretanto a ASAE já foi alertada sobre esta situação por algumas pessoas e também 
da dificuldade sentida de articulação com o executivo pelo que sugeriu que esta situação não 
avançasse nestes termos e que pudesse ser encontrada rapidamente outra solução que desse 
todas as condições de trabalho e articulada diretamente com as pessoas interessadas.------------
Relativamente à Villa Romana de Pisões perguntou se o protocolo assinado em 2017 ainda se 
considera em vigor uma vez que o que foi assinado em 2019 não o substitui. De qualquer 
forma, incindido apenas no protocolo assinado pelo executivo em permanência há mais de um 
ano, perguntou o que é que a Câmara Municipal no âmbito das suas obrigações já fez em 
termos da prestação de apoio técnico aos trabalhos de conservação, restauro e requalificação 
de Pisões, para verificar o cumprimento do Plano de Ações para Pisões, por considerarem que 
a autarquia pode e deve ser mais proactiva e acompanhar a evolução junto da Universidade de 
Évora.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideram também que a Câmara Municipal, apesar de neste caso em específico a posse ser 
da Universidade de Évora, não se deve demarcar da história do próprio Sítio e das 
responsabilidades da sua gestão e salvaguarda, partilhadas obviamente com a Direção 
Regional de Cultura do Alentejo, como demonstram os acordos anteriormente firmados em 
2008 e 2013.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, deixou também algumas sugestões, nomeadamente a urgência em zelar pela 
manutenção dos caminhos municipais porque sem estes nas devidas condições muito 
dificilmente os turistas chegam a Pisões, a divulgação de informações sobre o Sítio em 
articulação coma Universidade de Évora, porque do conhecimento que têm não há pelo menos 
um folheto sobre esta matéria no Posto de Turismo e não se sabe dizer quando é que o Sítio 
vai abrir ao público e também apoiar a manutenção do próprio Sítio, nomeadamente através 
da desmatação e limpeza do espaço que é preocupante.---------------------------------------------------
Finalmente lembrou que continuam os vereadores da CDU à espera da listagem dos ajustes 
diretos simplificados que solicitaram há alguns meses, disse.---------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à primeira questão informou 
que o contentor pensado para a peixaria no Mercado de Santo Amaro em momento algum foi 
destinado para albergar três operadores mas sim para dois, nomeadamente aqueles que 
tinham com a Câmara Municipal de Beja as contas em dia. Entretanto, depois da aquisição do 
contentor que aconteceu antes da situação da pandemia se instalar no país, houve um terceiro 
operador que assinou um acordo e naturalmente a ideia não será colocar essa banca no 
referido contentor mas sim num sítio próximo e fora do mesmo também porque sobrecarregar 
o Largo com três contentores é impensável e não faz sentido. Referiu ainda que antes de se 
avançar para esta solução a Câmara Municipal de Beja procurou recorrer a várias outras 
alternativas que se mostraram infrutíferas e que não foram bem-sucedidas por um lado 
porque não houve disponibilidade para alugar alguns espaços e por outro lado porque existe 
uma peixaria ali próximo que está alugada pela Câmara Municipal de Beja há vários anos a um 
outro operador que tem cumprido escrupulosamente o seu contrato.----------------------------------
O Mercado terá de ter uma solução até ao dia 15 de junho, nem todos os operadores da 
peixaria vêm diariamente, o Mercado de Santo Amaro condiciona todos os operadores que 
para lá vão exercer a sua atividade seja ela qual for no próximo ano e meio dois anos porque 
as bancas são mais pequenas e as pessoas irão ter que fazer algum esforço de readaptação 
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sendo que a Câmara Municipal não lhes irá cobrar qualquer renda e cumpriu, com quem tinha 
obrigações contratuais no âmbito do espaço, através de indemnizações que está a pagar na 
ordem dos 600,00 €/mês a vários operadores que saíram.-------------------------------------------------
Neste momento decorre ou está quase concluída a montagem das instalações no interior do 
contentor e a ideia é que naturalmente as regras de higiene e segurança se cumpram com a 
entrada faseada de pessoas dentro do espaço.----------------------------------------------------------------
Percebe alguma incomodidade destes operadores mas também percebeu há três meses a 
incomodidade dos talhantes e dos hortofrutícolas mas entretanto as situações foram 
regularizando e estabilizando, contudo ao longo do tempo se surgir outra solução com certeza 
que a Câmara Municipal a adotará.-------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à Villa Romana de Pisões informou que não foi ainda solicitado pela 
Universidade de Évora qualquer pedido de colaboração no sentido de se valorizar 
substancialmente o Sítio. A Universidade de Évora viu uma candidatura aprovada para 
construção de um Centro Interpretativo em Pisões, mas em bom rigor não sabe qual a 
evolução desse projeto, contudo a Câmara Municipal terá todo o gosto em associar-se à 
Universidade de Évora assim lhe seja solicitado. Acrescentou que uma das estradas que será 
melhorada é a que chega a Pisões e depois vira à direita em direção ao Parque Fluvial dos 
Cinco Réis. A estrada que sai do penedo Gordo da Nacional 18 em direção a Beringel, foi toda 
melhorada o ano passado e está em muito boas condições de circulação.-----------------------------
Concorda que Pisões pode ser alvo de uma maior divulgação e atenção por parte da Câmara 
Municipal de Beja, porque de facto, embora não seja propriedade da autarquia não lhe retira 
obrigações naturalmente.--------------------------------------------------------------------------------------------
Referiu ainda que o protocolo assinado em 2017 continua em vigor mas a Câmara Municipal 
por si só ter a iniciativa de ir a um espaço que está vedado, fechado e que não é seu não será 
um aboa medida, contudo poderá entrar em contato com a Universidade de Évora no sentido 
de se fazer uma ação de limpeza e desmatação porque as temperaturas começam a aquecer e 
devido às chuvas dos últimos dois meses a vegetação cresceu muito e pode haver risco de 
incêndio.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à listagem dos ajustes diretos simplificados foi informado que a mesma será 
facultada em princípio na próxima reunião de câmara em suporte de papel, disse.------------------ 
 
A vereadora Marisa Saturnino, relativamente à questão da falta de informação no Posto de 
Turismo sobre Pisões, deu conhecimento que esses flyers existiam e portanto se não existem 
neste momento poderá ser porque esgotaram e não terão sido repostos, é a única explicação 
que encontra e disso dará conta à Chefe de Divisão.---------------------------------------------------------
Relativamente ao Mercado de Santo Amaro, informou que a Chefe de Divisão se deslocou hoje 
ao local juntamente com os três operadores das peixarias para ouvir as suas preocupações e 
depois reportar ao executivo ainda que eles tenham sido postos ao corrente de tudo aquilo 
que se passa e efetivamente na altura tivessem assinado acordos e anuído a esta solução 
porque foi-lhes apresentado a maquete com a dimensão dos contentores mas é normal que 
surjam estas situações e o executivo está aqui para as resolver da melhor forma possível, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado ainda relativamente ao mercado disse também que as pessoas 
manifestaram algum desconforto na falta de articulação com o executivo. Sobre a informação 
de um dos operadores funcionar com a sua própria viatura disse não saber se será possível em 
termos de higiene e segurança alimentar com a própria ASAE a fiscalizar uma situação desta 
natureza e mesmo servindo o contentor apenas para dois operadores o que lhe é dado a 
conhecer é que não são só duas pessoas, porque para além da banca há todo um serviço de 
apoio, e portanto podem incorrer em pesadas multas. Depois não conhece os contentores e se 
estes têm capacidade ao nível de depósito de esgotos e de água de peixe para não criar 
situações de cheiros e insalubridade com as temperaturas altas que se farão sentir no período 
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de verão. Sabem que não são situações fáceis de resolver mas há que procurar soluções em 
conjunto com os interessados.-------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente a Pisões, já o disse que consideram que a Câmara municipal deverá ser mais 
proactiva na procura de uma solução para o Sítio não obstante a posse ser da Universidade de 
Évora e de facto percebe-se, na sequência da intervenção do senhor Presidente, que ainda não 
foram desenvolvidos todos os procedimentos para conseguir dinamizar uma infraestrutura 
daquela natureza que é uma mais-valia para o concelho, esperando que rapidamente a 
Câmara Municipal possa ter essa pro-atividade, disse.------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino, relativamente à venda de peixe através de viatura, informou 
que a venda ambulante existe e naturalmente que o operador em questão ao fazê-lo terá de 
obedecer às normas, não só da ASAE como da própria DGS neste momento.--------------------------
Relativamente ao serviço de apoio às peixarias o mesmo ficará instalado no outro contentor e 
portanto não haverá esse ajuntamento de pessoas, disse.-------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à ordem do dia.---------------------------------- 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de alteração do Mapa de Pessoal relativo ao ano 2020;----- 

 
Presente a proposta de alteração do Mapa de Pessoal relativo ao ano 2020, que constitui 
documento anexo número um e faz parte integrante da presente ata, o senhor Presidente da 
Câmara deu conhecimento que esta alteração contempla mais 11 lugares de assistentes 
operacionais face ao existente, nomeadamente seis pessoas para higiene e limpeza urbana, 
duas pessoas para a proteção civil, um eletricista, um asfaltador e um pedreiro.---------------------
Este alargamento surge porque em função das alterações que houve, ou seja, pessoas que já 
estavam nos serviços com contrato a termo ou como prestadores, e que ficaram classificados 
nesses concursos, e outros que saíram por aposentação ou porque não renovaram contrato, 
não se conseguiu preencher os lugares a mais que estavam previstos nos concursos.-------------- 
 
O vereador Vítor Picado referiu que de facto esta questão da necessidade premente de 
assistentes operacionais foi o que os levou a votar contra o mapa de pessoal e estes números 
até pecam por escassos porque as pessoas que entraram ou vão entrar não vão colmatar as 
saídas mas havendo bolsa de recrutamento é uma situação que se pode vir a melhorar e os 
vereadores da CDU obviamente que defendem que o quadro da Câmara Municipal de Beja 
possa ter mais assistentes operacionais que tanta falta fazem para evitar aquilo que se tem 
vindo a fazer de recorrer a empresas de trabalho temporário na tentativa de suprir algumas 
dificuldades operacionais. Sobre esta questão perguntou se recentemente se voltou a recorrer 
a este tipo de empresa de trabalho temporário ou não.----------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara informou que destas funções todas aquela que a Câmara 
Municipal tem e continuará a desempenhar com grande dificuldade até setembro é a questão 
da higiene e limpeza urbana. Existe um contrato que vai expirar no final de junho e que poderá 
ter de ser renovado necessariamente até estarem ao serviço as 18 pessoas para o efeito. 
Quando isto acontecer não será preciso renovar mais o contrato com esta empresa que tem 
ao serviço da autarquia quatro pessoas afetas ao sistema de recolha de porta a porta do 
Centro Histórico.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O vereador Luís Miranda, acrescentou que o concurso da higiene e limpeza está em fase de 
audição dos interessados e se não houver nenhuma reclamação estão reunidas as condições 
de algumas destas pessoas entrarem dia 03 de julho, caso contrário, o cenário complica-se. 
Referiu ainda que quando o concurso foi aberto e que parte dele era destinado à recolha porta 
a porta do Centro Histórico, nunca pensaram que o processo demorasse muito mais tempo 
daquilo que desejavam.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

246)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.2. – Propostas de abertura de procedimentos concursais para 
recrutamento de cargos de direção intermédia de 3º e 4º graus;---------------- 

 
Considerando a estrutura organizacional dos serviços municipais publicada no Diário da 
República, 2ª série, de 20 de maio de 2019, que entrou em vigor no dia 01 de junho de 2019, a 
qual contempla 15 unidades orgânicas flexíveis denominadas “Gabinete” e “Serviço”, 
proponho a abertura do procedimento concursal seguidamente indicado para provimento de 
cargo de direção intermédia de 3º grau, em regime de comissão de serviço, tendo em atenção 
as disposições legais estabelecidas nos artigos 4º e 13º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, que 
procede à adaptação à Administração Local da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei nº 64/2011, de 22 de dezembro, bem como o disposto na referida 
estrutura organizacional dos serviços municipais no que respeita aos cargos de direção 
intermédia de 3º grau:------------------------------------------------------------------------------------------------
Concurso de recrutamento para provimento do cargo de direção intermédia de 3º grau do 
Serviço de Contabilidade, Plano e Orçamento da DAF.------------------------------------------------------
Quanto ao posto de trabalho destinado ao provimento do cargo indicado, o mesmo encontra-
se previsto no mapa de pessoal em vigor publicitado na página eletrónica do Município de 
Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do artigo 13º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, o júri de recrutamento dos 
cargos dirigentes é designado por deliberação da Assembleia Municipal, sob proposta da 
Câmara Municipal, sendo composto por um presidente e dois vogais, observando-se as 
seguintes regras: o presidente é designado de entre personalidades de reconhecidos mérito 
profissional, credibilidade e integridade pessoal e os vogais são designados de entre 
personalidades de reconhecidos mérito profissional, credibilidade e integridade pessoal, cuja 
atividade seja ou tenha sido exercida preferencialmente na área dos recursos humanos ou da 
administração local autárquica. Nesta conformidade, proponho, seguidamente, a constituição 
do júri do referido concurso para efeitos de aprovação pela Câmara Municipal que submeterá 
a respetiva proposta à Assembleia Municipal para apreciação e designação por deliberação:----
Presidente do júri: João Manuel Batista Rodeia Machado, Chefe da Divisão Administrativa e 
Financeira;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Sílvia Alexandra Silvestre Martins Valadas, Técnica Superior que substitui o 
presidente nas suas faltas e impedimentos e Vanda Cristina Paupreto Barroso Batista, Técnica 
Superior;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Maria Fernanda Janeiro Almeida e Sandra Cristina Machado Margarida, 
Técnicas Superiores.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos métodos de seleção a aplicar, proponho a realização de uma prova de 
avaliação curricular e de uma prova de entrevista pública, em observância do disposto no nº 1 
do artigo 21º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual e no âmbito do concurso 
indicado para recrutamento do respetivo cargo de direção intermédia de 3º grau.------------------
Encontram-se assegurados os encargos financeiros a suportar com o provimento do cargo em 
causa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

247)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Considerando a estrutura organizacional dos serviços municipais publicada no Diário da 
República, 2ª série, de 20 de maio de 2019, que entrou em vigor no dia 01 de junho de 2019, a 
qual contempla 15 unidades orgânicas flexíveis denominadas “Gabinete” e “Serviço”, 
proponho a abertura do procedimento concursal seguidamente indicado para provimento de 
cargo de direção intermédia de 4.º grau, em regime de comissão de serviço, tendo em atenção 
as disposições legais estabelecidas nos artigos 4º e 13º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, que 
procede à adaptação à Administração Local da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei nº 64/2011, de 22 de dezembro, bem como o disposto na referida 
estrutura organizacional dos serviços municipais no que respeita ao cargo de direção 
intermédia de 4º grau:------------------------------------------------------------------------------------------------
Concurso de recrutamento para provimento do cargo de direção intermédia de 4º grau do 
Serviço de Oficinas da DSO.-----------------------------------------------------------------------------------------
Quanto ao posto de trabalho destinado ao provimento do cargo indicado, o mesmo encontra-
se previsto no mapa de pessoal em vigor publicitado na página eletrónica do Município de 
Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do artigo 13º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, o júri de recrutamento dos 
cargos dirigentes é designado por deliberação da Assembleia Municipal, sob proposta da 
Câmara Municipal, sendo composto por um presidente e dois vogais, observando-se as 
seguintes regras: o presidente é designado de entre personalidades de reconhecidos mérito 
profissional, credibilidade e integridade pessoal e os vogais são designados de entre 
personalidades de reconhecidos mérito profissional, credibilidade e integridade pessoal, cuja 
atividade seja ou tenha sido exercida preferencialmente na área dos recursos humanos ou da 
administração local autárquica.------------------------------------------------------------------------------------
Nesta conformidade, proponho, seguidamente, a constituição do júri do referido concurso 
para efeitos de aprovação pela Câmara Municipal que submeterá a respetiva proposta à 
Assembleia Municipal para apreciação e designação por deliberação:----------------------------------
Presidente do júri: Paulo Fernando Barros Bel Luís, Chefe da Divisão de Serviços Operacionais;-
Vogais efetivos: Silvestre José Ferro Pelica, Chefe da Divisão de Administração Urbanística que 
substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos e José Carlos Grilo Marques Bengala, 
Técnico Superior;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Joaquim Anacleto Raposo Ramos e Luís José de Brito Camacho Barriga, 
Técnicos Superiores.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos métodos de seleção a aplicar, proponho a realização de uma prova de 
avaliação curricular e de uma prova de entrevista pública, em observância do disposto no nº 1 
do artigo 21º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual e no âmbito do concurso 
indicado para recrutamento do respetivo cargo de direção intermédia de 4º grau.------------------
Encontram-se assegurados os encargos financeiros a suportar com o provimento do cargo em 
causa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

248)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Considerando a estrutura organizacional dos serviços municipais publicada no Diário da 
República, 2ª série, de 20 de maio de 2019, que entrou em vigor no dia 01 de junho de 2019, a 
qual contempla 15 unidades orgânicas flexíveis denominadas “Gabinete” e “Serviço”, 
proponho a abertura do procedimento concursal seguidamente indicado para provimento de 
cargo de direção intermédia de 3º grau, em regime de comissão de serviço, tendo em atenção 
as disposições legais estabelecidas nos artigos 4º e 13º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, que 
procede à adaptação à Administração Local da lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei nº 64/2011, de 22 de dezembro, bem como o disposto na referida 
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estrutura organizacional dos serviços municipais no que respeita aos cargos de direção 
intermédia de 3º grau:------------------------------------------------------------------------------------------------
Concurso de recrutamento para provimento do cargo de direção intermédia de 3º grau do 
Serviço de Zonas Verdes da DAS.----------------------------------------------------------------------------------
Quanto ao posto de trabalho destinado ao provimento do cargo indicado, o mesmo encontra-
se previsto no mapa de pessoal em vigor publicitado na página eletrónica do Município de 
Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do artigo 13º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, o júri de recrutamento dos 
cargos dirigentes é designado por deliberação da Assembleia Municipal, sob proposta da 
Câmara Municipal, sendo composto por um presidente e dois vogais, observando-se as 
seguintes regras: o presidente é designado de entre personalidades de reconhecidos mérito 
profissional, credibilidade e integridade pessoal e os vogais são designados de entre 
personalidades de reconhecidos mérito profissional, credibilidade e integridade pessoal, cuja 
atividade seja ou tenha sido exercida preferencialmente na área dos recursos humanos ou da 
administração local autárquica.------------------------------------------------------------------------------------
Nesta conformidade, proponho, seguidamente, a constituição do júri do referido concurso 
para efeitos de aprovação pela Câmara Municipal que submeterá a respetiva proposta à 
Assembleia Municipal para apreciação e designação por deliberação:----------------------------------
Presidente do júri: Rita Isabel Parreira de Paiva, Chefe da Divisão de Ambiente e 
Sustentabilidade;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Fernando Manuel Mendes Curado, Técnico Superior que substitui o presidente 
nas suas faltas e impedimentos e Domingos Manuel Dias Horta Martins, Técnico Superior;-------
Vogais suplentes: Maria de Fátima Grilo Martins Coveiro e Maria de Fátima Cortes Pinheiro da 
Silva, Técnicas Superiores.-------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos métodos de seleção a aplicar, proponho a realização de uma prova de 
avaliação curricular e de uma prova de entrevista pública, em observância do disposto no nº 1 
do artigo 21º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual e no âmbito do concurso 
indicado para recrutamento do respetivo cargo de direção intermédia de 3º grau.------------------
Encontram-se assegurados os encargos financeiros a suportar com o provimento do cargo em 
causa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

249)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.3. – Proposta de aprovação definitiva da Operação de Reabilitação 
Urbana do Bairro de São Miguel à Estrada da Carocha;--------------------------------- 

 
Registo nº 3201, de 29 de maio de 2020, da Divisão de Administração Urbanística, informando 
que tendo terminado o período de consulta pública da Operação de Reabilitação Urbana do 
Bairro de São Miguel à Estrada da Carocha, sem que tivesse sido apresentada qualquer 

sugestão ou reclamação e tendo sido emitido parecer favorável do IHRU, está esta operação de 
reabilitação urbana em condições de ser aprovada pela Câmara Municipal em termos 
definitivos e ser submetida a aprovação da Assembleia Municipal.---------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

250)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.4. – Proposta de aprovação de trabalhos a menos;------------------------------------- 

 
Registo nº 3004, de 19 de maio de 2020, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que considerando as razões apresentadas pelo Engº Anselmo Correia no 
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seguinte parecer e com as quais se concorda:------------------------------------------------------------------
“Relativamente ao projeto em epígrafe, mais concretamente ao projeto de iluminação pública, cumpre-

me informar que está prevista a substituição de algumas lanternas em consola mural por lanternas 
diferentes das existentes, assim como a instalação de candeeiros bastante diferentes das lanternas 
instaladas em coluna no Largo da Conceição, a cerca de cinco metros destas. Pelo exposto, e por 
considerar que nem a uniformidade dos equipamentos a instalar nem a distância entre eles sejam 
consideradas aceitáveis, proponho a não realização dos trabalhos associados à iluminação pública nesta 

fase do projeto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mais informo que está a ser preparada uma intervenção no sentido de proceder à recuperação de todas 

as lanternas existentes no centro histórico.” propõe-se a supressão dos trabalhos de eletricidade 
previstos na empreitada de Implementação de percursos acessíveis na cidade de Beja – 
Centro Histórico e envolvente – 1ª Fase (Percurso Beja Antiga) – Fase 1A, atualmente em 
execução pela Vibeiras – Sociedade Comercial de Plantas, S.A., no valor de 12.690,14 € (IVA não 

incluído).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 251)---------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Proposta de aprovação de revisão de preços definitiva;--------------------- 

 
Registo nº 3075, de 25 de maio de 2020, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento, no 
qual dá conhecimento da revisão de preços definitiva da empreitada de instalação de 
equipamentos de ar condicionado nos edifícios das escolas básicas das freguesias rurais, cujo 
valor é nulo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 252)---------------------------------------------- 
 
 

2.6. – Proposta de aprovação do PEAC – Programa Especial de Apoio à 
Cultura;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente o PEAC – Programa Especial de Apoio à Cultura:---------------------------------------------------
I – FINALIDADE:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Programa Especial de Apoio à Cultura (PEAC) é um programa de apoio extraordinário aos 
agentes culturais que resulta da execução do seu objeto, na prossecução de uma estratégia 
municipal de compromisso e coresponsabilização entre o Município e os agentes culturais 
locais que passará, preferencialmente, a concretizar-se através de contratos-programa, e vem 
criar uma resposta extraordinária de apoio aos agentes culturais locais e, simultaneamente, 
garantir uma programação cultural eclética, diversa, de qualidade e acessível a todos os 
extratos populacionais do concelho, respondendo aos impactos negativos da pandemia COVID-

19 quer nos agentes culturais, quer no próprio Município, a partir de setembro e até dezembro 
de 2020.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II – OBJETO:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apoio financeiro extraordinário à atividade dos agentes culturais do concelho, através da 
aquisição de ofertas culturais que integrarão a programação/agenda cultural do Município, 
entre setembro e dezembro de 2020, no valor global financeiro de 30.000,00 €, reforçado por 
apoio logístico e técnico do Município, nomeadamente, através de cedência gratuita de 
espaços e equipamentos municipais, para ensaios e exibição das ofertas culturais, e apoio de 
trabalhadores da Câmara Municipal, a título gratuito, de acordo com disponibilidade e, no caso 
do Pax Júlia, com oferta de bilheteira ao agente/artista, até 2 sessões, com bilhetes ao preço 
único de 3,00 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
III – OBJETIVOS:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Objetivos estratégicos:--------------------------------------------------------------------------------------------
a. Concretizar a estratégia municipal de promoção de uma programação cultural eclética, de 
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qualidade, diversificada e abrangente, devidamente enquadrada no contexto sociocultural do 
concelho, integradora das dimensões de programação generalista, de criação cultural, 
fidelização e criação de públicos, democratização cultural, valorização e mobilização de 
dinâmicas culturais locais, potenciadoras da preservação do património cultural do concelho, 
da identidade e cultura populares, capazes de incentivar a participação e fruição da população 
em geral mas também, de populações menos familiarizadas com as artes e com a cultura;-------
b. Promover um modelo de financiamento municipal aos agentes culturais potenciador da 
sustentabilidade da sua atividade através da capacidade de cativar e fidelizar públicos e 
diversificar fontes de financiamento para além do Município, através da celebração de 
contratos-programa;--------------------------------------------------------------------------------------------------
c. Apoiar e potenciar o conhecimento, a divulgação e o reconhecimento pelo público do 
trabalho realizado pelos agentes culturais do Município, contribuindo para o reforço da sua 
notoriedade e posicionamento em matéria de agenda cultural local e garantir o 
desenvolvimento de atividades culturais nas várias dimensões estratégicas referidas na alínea 
a. sempre e quando lhe seja reconhecido pelo Município o interesse público e, por essa via, o 
seu financiamento ou apoio;----------------------------------------------------------------------------------------
d. Concretizar os fins de interesse público, é garantir que a oferta cultural e artística no 
concelho está orientada para a coesão social e territorial, para a qualificação dos munícipes, 
para a valorização cultural e turística do território, para a diversidade e democratização do 
acesso e para a diversidade, inovação e criatividade da produção e oferta cultural e artística;---
e. Contribuir continuadamente para a consciência coletiva sobre o valor do património cultural 
e identitário, enquanto fatores de coesão e de promoção de sentimentos de pertença, o valor 
das artes, enquanto elemento decisivo na construção integral dos cidadãos, e ainda, para o 
reconhecimento da diversidade cultural e do diálogo entre culturas, enquanto elementos 
chave para a consolidação da comunidade Bejense como uma comunidade integradora e 
tolerante.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Objetivo geral: Garantir apoio extraordinário e espaço na programação/agenda cultural do 
Município, entre setembro e dezembro de 2020, para ofertas culturais dos agentes culturais 
do concelho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Objetivos específicos:----------------------------------------------------------------------------------------------
a. Garantir disponibilidade financeira extraordinária para apoiar a criação, produção e oferta 
cultural apresentada ao município por agentes culturais locais, para integrar a 
Programação/Agenda Cultural do Município, entre setembro e dezembro de 2020, de forma a 
mitigar os impactos negativos da pandemia COVID-19 na atividade dos agentes culturais locais;  
b. Apoiar as ofertas culturais apresentadas ao financiamento do PROGRAMA PEAC garantido 
diversidade na oferta cultural global – teatro, musica, tauromaquia, dança, artes e ofícios, 
cultura popular, cinema, pintura, design, fotografia, literatura, ou outra – e equidade do apoio 
a conceder, face à dimensão e qualidade da proposta apresentada e prossecução do interesse 
público;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c. Fomentar a cooperação entre os agentes culturais locais e o Município, na concretização de 
uma oferta cultural do Município capaz de assegurar a fruição e o acesso à cultura, por todos, 
independentemente da sua condição de partida, corrigindo desigualdades nesse acesso, sem 
perder de vista o combate à “cultura do gosto”, mas também, na certeza de que a criação 
artística e a sensibilidade estética e artística, bem como o pensamento crítico e criativo são 
importantes para o desenvolvimento cultural, social e económico do concelho.---------------------
IV – AGENTES CULTURAIS:----------------------------------------------------------------------------------------------
São agentes culturais abrangidos pelo presente PROGRAMA:-----------------------------------------------
a. As associações sem fins lucrativos que desenvolvam atividades culturais no concelho, com 
sede no município de Beja há pelo menos 1 ano;------------------------------------------------------------
b. Artistas locais com desenvolvimento de atividade cultural e artística no concelho, aí a residir 
há pelo menos 1 ano;-------------------------------------------------------------------------------------------------
c. Empresas de produção/programação de atividades e eventos culturais e artísticos, com sede 
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no concelho há pelo menos 1 ano;--------------------------------------------------------------------------------
d. Outros não contemplados nas alíneas anteriores, mas que comprovem que atuam na área 
cultural e artística e que o fazem no Município de Beja, porque aí têm sede ou residem, há 
pelo menos 1 ano;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
e. Nenhum dos anteriores, caso tenham recebido em apoios financeiros do Município, no ano 
de 2020, valor igual ou superior a 10.000,00 €.----------------------------------------------------------------
V – PRAZOS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA:------------------------------------------------------------------------
1. O prazo de execução do PROGRAMA é de junho e dezembro de 2020;--------------------------------
2. O prazo de apresentação de candidaturas decorre entre junho e agosto de 2020;----------------
3. O prazo de apresentação pública das ofertas culturais é entre setembro e dezembro de 
2020.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI – OFERTAS CULTURAIS:----------------------------------------------------------------------------------------------
Entende-se como ofertas culturais:-------------------------------------------------------------------------------
a. Artes performativas (dança, teatro, arte de rua, ateliers,…);-------------------------------------------------
b. Espetáculos culturais (música, tauromaquia, cinema, …);----------------------------------------------------
c. Expressões (plástica, pintura, fotografia, ilustração, BD, arte circense, design, ateliers…);---------------
d. Gastronomia e doçaria (mostras, ateliers, edições…);--------------------------------------------------------
e. Artesanato, artes e ofícios, (tapeçaria, olaria,…);-------------------------------------------------------------
f. Literatura, leitura (edições, performances, ateliers, eventos, workshops…);-------------------------------
g. Outro que possa surgir e seja considerado no âmbito lato da cultura e arte, no âmbito deste 
Programa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII – PÚBLICOS:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
São priorizados:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Para o auditório grande do Pax-Júlia espetáculos para público em geral;----------------------------
2. Para formatos de oferta tipo ateliers, workshops, são priorizados públicos escolares, grupos 
desfavorecidos/menos acesso à cultura e séniores.-----------------------------------------------------------
VIII – FINANCIAMENTO E CRITÉRIOS:---------------------------------------------------------------------------------
1. Valor global do Programa 30.000,00 € que serão distribuídos de forma equitativa, de acordo 
com parecer/proposta da Divisão de Cultura, de acordo com critérios de qualidade da oferta, 
diversidade da oferta cultural do Município, capacidade de resposta e acolhimento das ofertas 
pelos equipamentos/espaços municipais e resposta logística e técnica do Município e 
distribuição pelo maior número de agentes culturais possíveis;-------------------------------------------
2. A prioridade é garantir diversidade de oferta cultural do Município, qualidade e 
sustentabilidade/razoabilidade da oferta/custo, apoiar o maior número de agentes culturais e 
responder às prioridades de programação cultural do Município.----------------------------------------
3. Valor da comparticipação financeira varia entre 1.000,00 €, mínimo a atribuir, e 3.000,00 € 
valor máximo a atribuir por oferta e agente, distribuídos por 6 escalões de apoio:------------------
i. 1.000,00 €;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ii. 1.500,00 €;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
iii. 2.000,00 €;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
iv. 2.500,00 €;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
v. 3.000,00 €;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Prevemos abranger um mínimo de 10 agentes culturais e 10 ofertas culturais diferentes e 
um máximo de 30;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
5. As ofertas culturais podem ser disponibilizadas ao público, com entradas gratuitas ou à 
bilheteira, nos vários equipamentos/espaços culturais ou outros, municipais, disponíveis;--------
6. No caso de se aplicar Bilheteira o seu valor é simbólico, 3,00 €/bilhete e 100% da receita 
para o agente cultural, num máximo de 2 sessões, em função da disponibilidade da sala. [Pax-
Júlia]-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IX – CANDIDATURAS:----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Acesso ao PROGRAMA:--------------------------------------------------------------------------------------------
a. Ter sede ou residência no concelho há mais de 1 ano;----------------------------------------------------
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b. Atividade aberta e regular no sector da cultura, património, artes e ofícios, programação 
cultural, produção cultural, artístico, outro, não especificado, enquadrável no presente 
PROGRAMA;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c. Não ter recebido do Município apoios financeiros, iguais ou superiores a 10.000,00 € em 
2020;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Atribuição dos apoios:---------------------------------------------------------------------------------------------
a. Requerimento a candidatar-se ao PROGRAMA PEAC, dirigido ao Presidente da Câmara (e-mail 

cultura@cm-beja.pt);----------------------------------------------------------------------------------------------------
b. Memória descritiva da oferta cultural e orçamento discriminado;-------------------------------------
c. Necessidades logísticas e técnicas a fornecer pelo Município (desde preparação da oferta, por 

exemplo, ensaios se necessário, disponibilidade de espaços para montagens, por exemplo, no caso de 

exposições, apoios técnicos, de transporte, até às necessidades para a apresentação ao público);---------
d. Proposta de data de apresentação ao público/agenda;---------------------------------------------------
3. Prazos das candidaturas: 01 de junho a 31 agosto de 2020.---------------------------------------------
4. Cada agente cultural pode apresentar mais do que uma proposta de oferta cultural de forma 
a facilitar a resposta ao critério da diversidade, mas só verá uma proposta apoiada.----------------
5. A análise e resposta às candidaturas, decorre num prazo nunca superior a 30 dias, por forma 
a articular as ofertas recebidas com os critérios definidos no presente Programa e com a 
gestão global da programação/agenda cultural do Município.---------------------------------------------
X – APROVAÇÃO DA CANDIDATURA:---------------------------------------------------------------------------------
1. A Divisão de Cultura analisa as candidaturas e propõe mensalmente ao membro do 
Executivo com o pelouro da Cultura as ofertas a aprovar, assim como, o seu agendamento no 
âmbito da programação/agenda cultural do Município, para os meses compreendidos entre 
setembro e dezembro de 2020, de acordo com os objetivos e critérios do presente Programa;  
2. Mediante a aprovação do Membro do Executivo com o Pelouro da Cultura o agente cultural 
é informado do deferimento, no mês seguinte, o que implicará da parte do Município o 
pagamento, de 50% do valor essa altura, e eventual disponibilização do apoio logístico e 
técnico aprovado, e o pagamento dos 50% remanescentes, após a apresentação pública da 
oferta cultural.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Ao agente cultural cabe realizar a oferta cultural proposta, nos termos aprovados e aceites 
pelas partes, apresentando no final um breve relatório de execução da oferta cultural, 
necessário para o processamento dos 50% do apoio financeiro aprovado.-----------------------------
4. A comunicação e divulgação das ofertas culturais aprovadas competem aos dois, agente 
cultural selecionado e Município, através dos meios que dispõem.--------------------------------------
XI – VIGÊNCIA:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O PROGRAMA PEAC está em vigor durante 6 meses, de 01 de junho a 31 de dezembro.-------------
XII – DISPOSIÇÕES FINAIS E SITUAÇÕES OMISSAS:-----------------------------------------------------------------
As situações omissas nas normas de funcionamento do presente Programa, dúvidas ou 
reclamações, serão resolvidas pelo Membro do Executivo com o Pelouro da Cultura.-------------- 

 
A vereadora Sónia Calvário colocou as seguintes dúvidas:--------------------------------------------------
Daquilo que percebeu este será um modelo excecional de injeção de apoio aos agentes e 
associações culturais com um quadro muito amplo de possíveis candidatos a este valor de 
30.000,00 € que não é muito face às necessidades que existirão no nosso concelho que tem 
muita alma criativa com pessoas que fazem disto profissão.-----------------------------------------------
Assim, perguntou:------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qual é exatamente a finalidade deste programa?-------------------------------------------------------------
Qual a razão da limitação, nomeadamente da candidatura a entidades, empresas, associações, 
etc., com atividade no concelho há mais de dois anos. Porque é que são excluídas entidades 
que possam ter tido um apoio financeiro?----------------------------------------------------------------------
Como é que se vai garantir que o apoio chegue a quem mais precisa uma vez que não vê no 
programa critérios definidos a não ser a priorização para o auditório grande do Pax-Júlia 
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espetáculos para público em geral e para formatos de oferta tipo ateliers, workshops, a 
públicos escolares e grupos desfavorecidos/menos acesso à cultura e séniores?---------------------
Depois também não se faz distinção entre as pessoas que são profissionais e vivem da área da 
cultura e as que utilizam a mesma como um complemento remuneratório ou até como um 
hobbie e que portanto mesmo que tenham tido espetáculos ou ações culturais canceladas não 
lhes trará qualquer tipo de dificuldade acrescida visto não terem tido perda de rendimentos 
significativo o que na sua opinião contraria aquilo que será o espírito deste apoio que sendo 
extraordinário presume ser dirigido às pessoas que estão a braços com uma situação 
complicada que não se sabe quando terá fim.------------------------------------------------------------------
Relativamente ao timing e ao valor de 30.000,00 € e referindo-se que a chefia de divisão 
apresenta mensalmente de 01 de junho a 30 de setembro, uma proposta para integrar a 
programação do Pax-Júlia sendo que o agente cultural a quem seja dado o benefício deste 
apoio é avisado e pelo que percebe no mês seguinte poderá ter que apresentar ao público 
aquilo que candidatou. Depois, acresce que o próprio plafond é de facto muitíssimo reduzido 
para fazer face àquilo que seria necessário e expetável e portanto pode, nesta altura do 
campeonato, haver candidaturas que esgotem logo a verba no primeiro mês, ou seja, não 
percebe muito bem como é que isto se coaduna com a questão da aprovação mensal, 
começando os espetáculo a partir de setembro até dezembro preferencialmente no Pax-Júlia, 
que é constantemente referido no documento e que lhe faz parecer também que se está em 
tempo de saldos com o aproveitamento de alguns criadores e artistas para preencher a 
programação regular do equipamento que se espera que retome a sua atividade a partir de 
setembro com a normalidade possível.--------------------------------------------------------------------------
Perguntou ainda se já houve alguma candidatura, uma vez que o programa iniciou dia 01 de 
junho e se para a elaboração deste programa foram ouvidos os agentes e associações culturais 
e colhida alguma sugestão por parte deles, disse.------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara começou por referir que 50% dos 30.000,00 € poderão ser 
comprometidos mais cedo em função da data da apresentação de cada uma das candidaturas 
que mereça aprovação por parte da Câmara Municipal de Beja. Recordou que todas as 
entidades culturais que estão inscritas no PAMA viram o seu apoio ser antecipado e pago no 
início do mês de maio numa só tranche e não em duas como era normal. Mais, aqueles que 
não entregaram toda a documentação exigida até final de março puderam fazê-lo até final de 
maio para poderem receber o seu apoio até final de junho, portanto na prática o que temos 
aqui é um apoio extraordinário na ordem dos 30.000,00 € ao apoio regular.--------------------------
Esta proposta funciona quase como um contrato programa, isto é, a Câmara Municipal de Beja 
em função deste apoio pede um serviço em troca.-----------------------------------------------------------
Depois disse que, o Pax-Júlia não vai ser até ao final do ano aquilo que vinha sendo nos anos 
anteriores, esta instrução deu-a muito claramente à Chefe de Divisão e aos responsáveis do 
equipamento porque não se sabe como é que vai funcionar em termos de lugares, como é que 
o público vai reagir a determinados espetáculos, se as salas vão ou não encher e portanto tem 
de haver esta noção. Vão ser recuperados alguns espetáculos que estavam em vias de ser 
fechados antes da pandemia mas não haverá até final do ano aquela qualidade e investimento 
de anos anteriores coisa que se espera retomar a partir de janeiro de 2021.--------------------------
Contudo, considera que esta é uma excelente oportunidade para um conjunto de artistas 
locais, que se calhar tinham poucas expetativas ou possibilidade de ir ao Pax-Júlia, poderem lá 
atuar e ficar com a receita de bilheteria em função da lotação da sala.---------------------------------
Deu ainda conhecimento que o Governo anunciou há dias a disponibilização de uma linha de 
30.000.000,00 € para apoio ao setor cultural nacional, que só será conhecida se e quando o 
orçamento suplementar for aprovado, e que em princípio, segundo a senhora Ministra da 
Cultura, serão transferidos para os artistas via autarquias o que se for dividido irmãmente 
pelas 308 autarquias dará 97.000,00 € por autarquia. Neste caso, o programa saindo do 
orçamento municipal é naturalmente mais pequeno mas a Câmara Municipal de Beja não pode 
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apagar, por si só, todas as dificuldades que os agentes culturais vão ter ao longo dos próximos 
meses.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às candidaturas não sabe se há ou não, elas são apreciadas mensalmente com 
esta lógica: as candidaturas apresentadas no mês de junho serão apreciadas no mês de julho, 
as que foram aprovadas recebem 50% do valor em julho e receberão os outros 50% na altura 
da realização do espetáculo. Se os 30.000,00 € esgotarem desde logo no mês de junho 
provavelmente não haverá grande capacidade de reforçar o programa porque se não teriam 
posto logo à partida um plafond de 70 ou 80.000,00 €.------------------------------------------------------
Disse também que embora haja um conjunto de atividades que não foram promovidas este 
ano, a Câmara Municipal de Beja tem tido outros gastos adicionais devido à época que se 
atravessa com apoios a outras entidades como os 40.000,00 € aos Bombeiros Voluntários, 
90.000,00 € às IPSS’s, 20.000,00 € para o desporto, despesas com aquisição de equipamentos 
de proteção individual com um investimento de cerca 50.000,00 € e a receita também está a 
cair grandemente, portanto as coisas são o que são e a gestão tem de ser o mais equilibrado 
possível.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Admite que o Programa possa ter algumas insuficiências mas em termos de critérios é 
relativamente claro, é muito abrangente e trata-se de apoiar aqueles que através de subsídio 
tenham sido menos apoiados até à data e este limite dos 10.000,00 €, este ano, só há duas 
entidades que estão fora do mesmo.-----------------------------------------------------------------------------
A questão dos dois anos utiliza-se num conjunto de concursos e a sua aplicação neste 
programa é para que aqueles que exercem atividade cultural há mais tempo no território 
possam ter alguma vantagem no acesso a este pequeno financiamento, disse.----------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário, em nome dos vereadores da CDU fez a seguinte Declaração de 
Voto:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que as dúvidas essenciais se mantêm, ou seja, que estamos perante um fundo 
em que de todo se garante que o dinheiro irá chegar a quem efetivamente precisa;----------------
Considerando que poderá, ainda que de forma não intencional, estar a fomentar-se a 
exploração do próprio artista uma vez que haverá alguns que irão tabelar as suas candidaturas 
muito por baixo e que não fica salvaguardada também a exploração que possa existir de forma 
indireta, ou seja, entidades concorrerem e contratarem outros artistas pagando muito menos;-
Considerando que a contingência dos dois anos para quem escolheu o concelho para viver e 
criar poderá criar uma situação muito desprotegida;---------------------------------------------------------
Considerando que não existem critérios, nem sequer ao nível dos próprios projetos nem da 
necessidade desse artista, agente ou empresa, ter direito a este fundo, não votarão contra, por 
se tratar de um apoio, embora não seja aquele que esperariam e que acham que as 
associações e agentes culturais deveriam ter, mas irão abster-se nesta votação, disse.------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara referiu ainda, relativamente ao primeiro considerando da 
declaração, que a Câmara Municipal de Beja não avalia rendimentos, avalia propostas que 
podem ajudar a completar o rendimento e não será este apoio que poderá ir ao máximo de 
3.000,00 € que irá salvar por si qualquer artista que, nesta altura, terá de se adaptar a esta 
situação através de plataformas informáticas como muitos tem feito.----------------------------------
Depois o futuro será substituir uma parte do apoio regular por contratos-programa com a 
grande maioria ou com a totalidade dos grupos, aliás este ano esteve previsto a assinatura de 
um contrato-programa com o Grupo de Teatro Jódicus que consistia num apoio de 5.000,00 € 
em troca de oito espetáculos, seis nas freguesias e dois na cidade e que ficou adiado para 2021 
e este é o caminho que querem seguir, ou seja, os artistas prestarem um serviço à Câmara 
Municipal e em troca terem uma compensação financeira mantendo uma base do apoio 
regular.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao conjunto de referências feitas no elencado ao Pax-Júlia julga que grande 
parte da das atividades que possam vir a ser aprovadas não serão naquele equipamento e se 
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aparecerem propostas para a Casa da Cultura, Centro UNESCO ou até iniciativas de rua com 
certeza que não serão descriminadas por não serem no Pax-Júlia.---------------------------------------
Relativamente à questão de ter residência ou sede no município no mínimo há dois anos, acha 
que tem de haver um mínimo dos artistas residirem no local onde irão ter esse benefício e 
pode admitir uma redução deste período para um ano mas o que não pode é ficar a ideia que 
o artista vem para Beja para ter este apoio, disse.------------------------------------------------------------ 
 
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU. Mais foi 
deliberado que todos os pontos onde se lê dois anos passará a ler-se um ano.(Deliberação nº 

253)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.7. – Proposta de ratificação das normas para participação na campanha 
de apoio e promoção do comércio local “COMPRE EM BEJA”;--------------------- 

 
No atual contexto de pandemia pelo novo coronavírus COVID-19 e atendendo aos 
constrangimentos socioeconómicos sentidos em todo o país que provocaram consequências 
nefastas na economia local, decorrentes do encerramento obrigatório dos estabelecimentos 
comerciais e de serviços, decretado pelo governo (Decreto do Presidente da República nº 14-

A/2020 de 18 de março declara o estado de emergência, com fundamento na verificação de uma 

situação de calamidade pública) e do processo gradual de reabertura com algumas condições e 
restrições (Resolução do Conselho de Ministros nº 33-A/2020 de 30 de abril), o Município de Beja, 
desenvolve uma campanha que visa minimizar alguns dos impactos sentidos neste sector de 
atividade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neste contexto e no âmbito das competências atribuídas de promoção do desenvolvimento 
reguladas pelo regime jurídico das autarquias locais, conforme o artigo 23º do Anexo I, da Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro, o Município de Beja tem desenvolvido um conjunto de 
projetos e medidas de política pública local, com o objetivo de garantir o desenvolvimento e a 
coesão social e territorial, com vista à melhoria da qualidade de vida e bem-estar de todos os 
seus munícipes. No caso em concreto, desenvolveu a presente campanha de apoio e 
promoção do comércio local designada COMPRE EM BEJA, como estímulo à recuperação da 
confiança dos empresários, da economia local, sensibilizando os munícipes para a importância 
do seu contributo nesta fase de grande desafio para este território.-------------------------------------
Assim, propõe-se o seguinte com junto de normas para participação na referida campanha:-----
Artigo 1º - Objetivos:-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – A campanha “COMPRE EM BEJA” é uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Beja 
que tem como objetivo valorizar, apoiar e estimular as compras no comércio local, no contexto 
da pandemia COVID-19.-----------------------------------------------------------------------------------------------
2 – A campanha consiste no sorteio de cinco prémios mensais oferecidos pela Câmara 
Municipal de Beja, a quem realizar as suas compras no comércio local.---------------------------------
Artigo 2º - Condições de participação para consumidores:------------------------------------------------
1 – A campanha destina-se a todas as pessoas, maiores de idade, que efetuem compras no 
valor de, pelo menos, 15,00 € no comércio local de Beja, entre o dia 01 de junho e o dia 30 de 
setembro de 2020.----------------------------------------------------------------------------------------------------
2 – Por cada 15,00 € de compras no comércio e restauração local, o cliente tem direito a um 
cupão de participação que lhe será entregue pelo gerente ou funcionário do estabelecimento 
(por exemplo: compras de 15,00 € a 29,99 €, dá direito a um cupão; compras de 30,00 € a 44,99 € a dois 

cupões, e assim sucessivamente).-------------------------------------------------------------------------------------
3 – São excluídos do concurso os proprietários, seus familiares diretos e gerentes dos 
estabelecimentos comerciais e de restauração aderentes, que concorram com cupões dos 
próprios estabelecimentos e o executivo municipal.----------------------------------------------------------
Artigo 3º - Estabelecimentos aderentes:------------------------------------------------------------------------
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1 – A campanha destina-se aos estabelecimentos de comércio, restauração e serviços, que 
sejam micro ou pequenas empresas, com estabelecimento aberto ao público no concelho de 
Beja que formalizem a adesão à campanha até ao dia 31 de agosto, mediante preenchimento 
da ficha de adesão do estabelecimento em www.cm-beja.pt (preferencialmente), por email 
para get@cm-beja.pt ou dirigir-se pessoalmente às instalações da Câmara Municipal de Beja, 
sitas na Avenida Salgueiro Maia – Edifício Administrativo do Parque de Feiras e Exposições de 
Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 – A adesão dos estabelecimentos à campanha é gratuita.------------------------------------------------
3 – Os estabelecimentos aderentes devem encontrar-se devidamente identificados com um 
dístico contendo o logotipo da iniciativa que será entregue após validação da adesão.-------------
4 – Os estabelecimentos aderentes comprometem-se a aceitar os vales de compras que 
venham a ser apresentados pelos vencedores de cada sorteio no prazo referido no próprio 
vale.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 – Os estabelecimentos aderentes comprometem-se a entregar os vales de compras à Câmara 
Municipal de Beja para pagamento do respetivo valor, até ao dia 31 de dezembro de 2020, sob 
pena de os mesmos não serem considerados válidos.--------------------------------------------------------
Artigo 4º - Funcionamento da campanha:----------------------------------------------------------------------
1 – Os estabelecimentos aderentes poderão solicitar/levantar os cupões na Câmara Municipal 
de Beja Avenida Salgueiro Maia – Edifício Administrativo do Parque de Feiras e Exposições de 
Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 – A cada estabelecimento comercial aderente, o Município de Beja irá atribuir, a título 
gratuito, cupões numerados.----------------------------------------------------------------------------------------
3 – Os estabelecimentos aderentes devem carimbar e/ou assinar e datar os cupões a entregar 
ao comprador.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 – Nos cupões deverá constar obrigatoriamente o nome, localidade e contacto telefónico do 
comprador e o número e data do talão de compra que lhe conferiu o direito aos cupões.-------
5 – Os talões de compra e correspondentes cupões, só são válidos para um sorteio.--------------
6 – Os estabelecimentos comerciais e de restauração deverão informar os compradores da 
obrigatoriedade prevista nos números anteriores.------------------------------------------------------------
Artigo 5º - Local e horário de entrega dos cupões preenchidos:------------------------------------------
1 – Os clientes deverão preencher o cupão e/ou cupões que lhes forem atribuídos e depositá-
los na tombola que se encontra localizada na Biblioteca Municipal de Beja, de segunda a 
sábado, das 9h30 às 20h.--------------------------------------------------------------------------------------------
Artigo 6º - Atribuição dos Prémios:-------------------------------------------------------------------------------
1 – Os prémios serão oferecidos aos 5 cupões sorteados, que serão atribuídos da seguinte 
forma:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1º Prémio: 1.000,00 € em vales de compras de 50,00 € cada, válido nas empresas aderentes;---
2º Prémio: 700,00 € em vales de compras de 50,00 € cada, válido nas empresas aderentes;------
3º Prémio: 500,00 € em vales de compras de 50,00 € cada, válido nas empresas aderentes;------
4º Prémio: 200,00 € em vales de compras de 50,00 € cada, válido nas empresas aderentes;------
5º Prémio: 100,00 € em vales de compras de 50,00 € cada, válido nas empresas aderentes.------
2 – Os prémios devem ser consumidos até dia 15 do mês seguinte ao da data de cada sorteio, 
ou dia útil seguinte no caso de coincidir com fim-de-semana ou feriado, que deu origem ao 
prémio, sob pena de não serem considerados válidos após essa data.----------------------------------
Artigo 7º - Ação pública do sorteio:------------------------------------------------------------------------------
1 – O sorteio dos cupões terá lugar nos dias, 03 de julho, 03 de agosto, 03 de setembro e 03 de 
outubro, pelas 18h, na Biblioteca Municipal de Beja.---------------------------------------------------------
2 – Os 5 cupões a sortear serão retirados da tombola aleatoriamente, na presença dos 
interessados.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 – Cada pessoa pode receber apenas um prémio em cada sorteio. Se à mesma pessoa for 
sorteado mais do que um cupão, ser-lhe-á atribuído o de maior valor.----------------------------------
Artigo 8º - Publicação da lista dos cupões premiados:------------------------------------------------------



 

Página 16 de 17 
 

A lista com o número dos cupões premiados será publicitada no sítio da internet da Câmara 
Municipal, www.cm-beja.pt e na página de facebook da Câmara Municipal de Beja.---------------
Artigo 9º - Reclamação dos prémios:-----------------------------------------------------------------------------
1 – Os prémios referidos no artigo 6º devem ser reclamados no Edifício Administrativo do 
Parque de Feiras e Exposições (edifício azul), sito na Avenida Salgueiro Maia, em Beja, nos dias 
úteis, das 09:00 h às 12:30 h e das 14:00 às 17:30 h.---------------------------------------------------------
2 – Para receber o prémio, o premiado deverá apresentar a respetiva identificação, 
designadamente através do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade e o talão de 
compra.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artigo 10º - Dúvidas e omissões:----------------------------------------------------------------------------------
As omissões e dúvidas de interpretação das presentes normas de participação serão resolvidas 
pelo Presidente da Câmara Municipal ou pelo Vereador com competência delegada.-------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário, colocou as seguintes questões:------------------------------------------------
No artigo 3º - Estabelecimentos aderentes, nº 1 “A campanha destina-se aos estabelecimentos 
de comércio, restauração e serviços, que sejam micro ou pequenas empresas, com 
estabelecimento aberto ao público no concelho de Beja…” perguntou o que é que se entende 
por serviços, por exemplo um gabinete de contabilidade pode aderir à campanha.-----------------
Relativamente ao prazo, um mês e meio, embora perceba que é para estimular a economia 
local, parece-lhe um pouco curto e, na sua opinião, deveria ser alargado até meados de 
novembro para dar oportunidade às pessoas, por exemplo, para investirem uma parte em 
equipamento escolar ou até roupa de inverno que os filhos precisem, e não terem a tentação 
de gastar em coisas supérfluas e desnecessárias quando passado um mês vão ter essa 
necessidade, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino relativamente à primeira questão, nomeadamente se um 
gabinete de contabilidade pode aderir, respondeu que não tem enquadramento, portanto, a 
campanha é dirigida a lojas de roupa, calçado, livrarias, etc., e restauração.--------------------------
Relativamente ao prazo, um mês e meio, referiu que a ideia inicial eram dois meses e o último 
sorteio realizar-se-ia em 30 de novembro o que iria coincidir com a época de Natal e as 
campanhas que nesta época se fazem, dai optar-se por este prazo no sentido do retorno ser 
imediato, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado ratificar por unanimidade.(Deliberação nº 254)---------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Pedido de apoio financeiro;-------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Associação Humanitária dos Dadores de Sangue de Beja, a atribuição de um 
apoio financeiro, no âmbito do Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social do Concelho de Beja.--------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor de mil 
euros.(Deliberação nº 255)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Anulação de pagamento – Parque subterrâneo da Avenida Miguel 
Fernandes;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 3055, de 21 de maio de 2020, do Gabinete de Gestão da Mobilidade, informando 
que a requerente, Ana Raquel Santos Vitória, assinante do parque subterrâneo da Avenida 
Miguel Fernandes como “trabalhadora”, não estacionou no mês de abril porque, devido à 
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pandemia por Covid-19, não trabalhou nesse mês.-----------------------------------------------------------
Solicita assim a anulação desse pagamento, devendo para o efeito, ser emitida uma nota de 
crédito da fatura 014/633 no valor de 31,14 €.-----------------------------------------------------------------
Foi deliberado anular por unanimidade.(Deliberação nº 256)------------------------------------------------ 
 
 

2.10. – Normas de funcionamento do serviço “CO(M)SIGO NO SEU 
DOMICILIO” – Unidade Móvel de Pequenas Reparações e Adaptações 
Habitacionais;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Presente o documento mencionado em epígrafe, que constitui anexo número dois e faz parte 
integrante da presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.11. – Resumo Diário de Tesouraria nº 102, relativo ao dia dois de junho 
de dois mil e vinte;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de novecentos e oito mil, 
seiscentos e noventa e três euros e onze cêntimos, sendo quinhentos e quinze mil, 
oitocentos e dezanove euros e noventa e nove cêntimos de operações orçamentais e 
trezentos e noventa e dois mil, oitocentos e setenta e três euros e doze cêntimos de 
operações não orçamentais.----------------------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

3. – 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.------------------ 
 
 

4. – Encerramento;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram dezassete 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 maioria com 1 abstenção 

em reunião de câmara realizada em 17 

de junho de 2020 
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