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Ata número doze, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
dezassete de junho do ano dois mil e vinte;---------------------------------------------------- 
  
Pelas dez horas reuniu no Auditório do Edifício Administrativo do Parque de Feiras e 
Exposições de Beja, 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, Arlindo José Clemente Morais, João Manuel Rocha da Silva, 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 da senhora vereadora, Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino, 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 11/2020;------------------------------------------- 
 
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 11/2020, relativa à reunião de câmara 
realizada no dia três de junho de dois mil e vinte, que foi previamente distribuída por todos os 
eleitos e aprovada por maioria com 1 abstenção.(Deliberação nº 257)------------------------------------ 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, explicou que a razão desta reunião se realizar 
excecionalmente às 10:00 horas se deve ao facto dos serviços estarem a trabalhar em jornada 
contínua, das 08:00h às 14:00h, e portanto não fazia sentido que a mesma se realizasse às 
15:00h quando administrativamente a Câmara Municipal encerra às 14:00h. A partir de 01 de 
julho serão retomados os horários normais.-------------------------------------------------------------------- 
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Relativamente à situação epidemiológica no Concelho de Beja referiu que a Câmara Municipal 
de Beja só recebe informação das autoridades de saúde em casos de focos de infeção e não 
sobre situações isoladas.---------------------------------------------------------------------------------------------
Os últimos dados referem-se a sexta-feira e apresentam 1 óbito e 10 casos ativos.-----------------
Beja ainda não tinha tido uma taxa tão alta como a que se verificou nesta última semana o que 
significa que a situação não é alarmante nem preocupante mas que ainda está longe de ser 
ultrapassada e vencida.-----------------------------------------------------------------------------------------------
O vírus é muito contagioso e os tempos mais próximos recomendam prudências em todas as 
formas de vida e convivência, embora fosse previsível um aumento do número de casos devido 
ao desconfinamento, o que não pode acontecer é que seja um aumento exponencial que 
sobrecarregue o SNS.--------------------------------------------------------------------------------------------------
O Hospital de Beja durante estes três meses nunca teve sobrecarga de utentes e espera-se que 
assim continue, esteve preparado com 16 camas para cuidados intensivos que já foram 
reduzidas para 12, a utilização tem sido muito reduzida ou quase nula mas este aumento de 
casos na última semana, sobretudo no concelho de Beja, deixa alguns pontos de interrogação 
sobre o futuro mais próximo.---------------------------------------------------------------------------------------
Em seguida confirmou a receção do documento que foi enviado pelos vereadores da CDU 

imediatamente antes do início da última reunião de câmara e informou, relativamente a uma 
questão levantada sobre a Villa Romana de Pisões, que nessa altura já estava em execução a 
limpeza do espaço por uma empresa contratada pela Universidade de Évora para o efeito. 
Acrescentou que também já foi lançado o concurso de empreitada para construção do Centro 
Interpretativo de Pisões, disse.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado agradeceu a consulta dos processos relativos à problemática da 
instalação de culturas intensivas e a entrega do dossier que contém a informação sobre os 
ajustes diretos simplificados.----------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão sobre a Villa Romana de Pisões, disse que quando colocaram a 
mesma já sabiam que a intervenção estava a decorrer, aliás, a mesma só ocorre, de forma 
reativa, após uma denúncia que, a nível nacional, foi vista com algum desagrado e estupefação 
por um conjunto de entidades e pessoas e portanto é pena que assim seja porque gostariam 
que as entidades tivessem já direcionado esforços no sentido de não reagir mas sim de 
preservar e dinamizar aquele espaço.----------------------------------------------------------------------------
Em seguida e relativamente ao Regulamento de Taxas e Tarifas da EMAS, E.M., disse que para 
além dos vereadores da CDU terem votado contra o aumento da tarifa por considerarem que a 
mesma não correspondia ao que tinha ficado estabelecido entre a AgdA – Águas Públicas do 
Alentejo e a EMAS, E.M., onerando os munícipes com base numa falácia que tiveram de pagar 
um ano de taxas avultadas, alertaram também para a questão dos ramais de ligação e sua 
construção que, nos termos do Regulamento que saiu no final do ano de 2018, é da 
responsabilidade da entidade gestora até cerca de 20 metros, mas, pelo que sabe, a EMAS, 
E.M., tem estado a cobrar essas tarifas aos clientes, portanto se for verdade esperam que estas 
situações não se verifiquem e que se façam cumprir os regulamentos aprovados a nível 
nacional para que obviamente não se esteja a onerar as pessoas com custos que são inerentes 
às entidade gestoras.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ainda a uma questão, nomeadamente se é verdade que vai ser adquirida uma 
viatura nova de desobstrução para a EMAS, E.M. e qual a opinião técnica relativamente a esta 
aquisição em detrimento de reparar a existente, o vereador Luís Miranda referiu-lhe não ter 
conhecimento desta situação.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à ordem do dia.---------------------------------- 
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2. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

2.1. – Proposta de aprovação do Relatório de Gestão e Prestação de 
Contas do Município de Beja relativo ao ano 2018;--------------------------------------- 

 
O relatório de gestão anual do Município de Beja, destina-se a uma apreciação intercalar, 
apresentando-se, enquanto documento técnico que sintetiza a atividade e sistematiza a 
informação decorrente da Atividade Municipal, durante o ano de 2019.-------------------------------
Do seu conteúdo, destacam-se aspetos específicos relativos à execução orçamental, no que 
concerne às receitas e despesas ao longo do ano económico de 2019, assim como da execução 
das Grandes Opções do Plano.--------------------------------------------------------------------------------------
O objetivo foi o de explicitar, com clareza, a informação mais relevante apresentada em 
quadros, indicadores e gráficos.------------------------------------------------------------------------------------
O relatório apresenta o desempenho do Município ao nível orçamental, económico e 
financeiro e constitui documento anexo número um que faz parte integrante da presente ata. 
Para uma melhor apreciação são apresentadas determinadas variáveis, as consideradas mais 
significativas, da gestão municipal, cujos valores são comparados em alguns casos, com a 
execução em período homólogo do ano anterior.-------------------------------------------------------------
No decurso do ano de 2019, o orçamento municipal obteve as seguintes taxas de execução:----
O montante de realização das receitas é de 25.165.839,32 €, o que corresponde a 73,34 %. As 
receitas correntes executadas são de 21.867.332,94 €, o que corresponde a uma execução de 
85,78 %. O valor executado das receitas de capital é de 2.683.124,44 €, que corresponde a 
uma execução de 32,70 %.-------------------------------------------------------------------------------------------
O montante de realização das despesas é de 25.327.466,39 €, que corresponde a um grau de 
realização global da despesa de 73,81 %. As despesas correntes registam uma execução de 
20.122.380,71 €, que corresponde a 85,18%. As despesas de capital registam um valor de 
5.205.085,68 €, que corresponde a uma execução de 48,69 %.--------------------------------------------
Execução da receita: As receitas arrecadadas no ano de 2019, totalizaram 25.165.839,31 €, 
sendo 596.834,20 € de saldo do ano anterior, 21.867.332,94 € de receitas correntes, 
2.683.124,44 € de receitas de capital e 19.547,74 € de reposições não abatidas.---------------------
Execução da Despesa: O montante global da despesa executada foi de 25.327.466,39 €, 
correspondentes a um grau de execução orçamental de 73,81 %.----------------------------------------
A despesa efetuada, apresentou a seguinte estrutura:-------------------------------------------------------
Execução para as despesas Correntes: 20.122.380,71 €, que representam 85,18% do 
orçamentado;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Execução para as despesas de Capital: 5.205.085,68 €, que representa 48,69% do 
orçamentado;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em 2018 e 2019, o grau de execução da receita, foi inferior a 85%.--------------------------------------
Esta situação deve-se basicamente à redução significativa de receita de 2017 para 2018 no 
montante de 3.330.058,59€ resultante da  quebra de impostos diretos (-249.445,60 €), 
impostos indiretos (-148.950,18 €), de transferências de projetos com financiamentos 
comunitários (-783.613,09 €) e à incorporação do saldo de gerência elevado em 2017 
(2.939.900,43 €) que gerou uma variação anual de -2.499.644,93 €.---------------------------------------
Em 2019, a despesa sofreu um acréscimo de 715.058,77 €, relativamente ao período 
homólogo, o que representa uma variação de 2,91%.--------------------------------------------------------
Critérios valorimétricos: Os critérios valorimétricos utilizados sumarizam-se em:-------------------
Gerais: Foram adotados os princípios contabilísticos estabelecidos pelo disposto no Decreto-
Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, POCAL com as alterações que lhe foram introduzidas.---------
As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das 
operações, dos anos anteriores e mantidos de acordo com princípios de contabilidade para as 
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Autarquias Locais.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atendeu-se ao princípio da especialização dos exercícios.--------------------------------------------------
Imobilizações Corpóreas: As imobilizações corpóreas foram registadas ao custo de aquisição, 
afetadas das melhorias realizadas, incluindo os gastos suportados direta ou indiretamente 
para colocar o bem no seu estado atual.-------------------------------------------------------------------------
As amortizações são calculadas mensalmente, utilizando o método das quotas constantes, a 
partir do início do mês de utilização do bem.-------------------------------------------------------------------
As taxas de amortização utilizadas foram as genericamente determinadas no CIBE.-----------------
O imobilizado em curso, as obras de arte e os terrenos não foram objeto de amortizações.------
A transferência de ativos recebidos do IGFSS, foram registados pelo valor patrimonial atual 
(CIMI) pela Direção Geral de Impostos.---------------------------------------------------------------------------
Investimentos Financeiros: Os investimentos financeiros estão valorados pelas participações 
no Capital Social das participadas.---------------------------------------------------------------------------------
Existências: As existências são valorizadas ao custo de aquisição;----------------------------------------
O método de custeio das saídas de armazém adotado é o custo médio ponderado.-----------------
Clientes, Contribuintes e Utentes: Constituição de provisão para cobrança duvidosa de 
Clientes, Contribuintes e Utentes (créditos com mais de um ano).-------------------------------------------
Acontecimentos Subsequentes: Em março de 2020 fomos confrontados com a pandemia 
relacionada com o COVID 19 que certamente terá algum impacto nos resultados de 2020, com 
especial incidência na aquisição de equipamentos de proteção individual e apoios a diversas 
entidades de cariz social no concelho.----------------------------------------------------------------------------
Nos termos do disposto no ponto 2.7.3. do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, propõe-
se que o Resultado Líquido do Exercício de 2019, no montante de -1.508.701,05 €, seja 
transferido para a conta 59 «Resultados Transitados» em 2019.------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 258)---------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de aprovação do aditamento ao projeto de reabilitação 
do Museu Rainha Dona Leonor, em Beja;-------------------------------------------------------- 

 
Presente a memória descritiva e justificativa relativa ao aditamento ao projeto de reabilitação 
do Museu Rainha Dona Leonor, em Beja, que constitui documento anexo número dois e faz 
parte integrante da presente ata cujo requerente é a Associação Portas do Território.------------- 
 
O vereador Vítor Picado agradeceu o envio atempado dos documentos, mas referiu que teria 
sido muito útil o acesso a todo projeto para eventualmente fazerem algumas sugestões e 
questões uma vez que não conseguiram visualizar as peças desenhadas por não terem, e aliás 
nem têm que ter, programas específicos para visualizar as mesmas.------------------------------------
Recordou também que o executivo ficou de dar conhecimento do projeto do Fórum Romano 
aqui aprovado, no âmbito da candidatura, sem lhes ter sido devidamente apresentado. Assim, 
solicitou que do mesmo lhes fosse dado conhecimento assim que possível e também, se 
possível, apresentar-lhes de uma forma geral o projeto de reabilitação do Museu Rainha Dona 
Leonor que, como disse, a informação chegou via wetransfer mas, como não têm os 
programas adequados para visualizar as peças desenhadas, é difícil terem uma opinião mais 
fundamentada, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que do ponto de vista informático 
também não conseguiu aceder às peças desenhadas da arquitetura, que são dois documentos, 
mas acedeu a todo o restante projeto.--------------------------------------------------------------------------- 
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O vereador Luís Miranda referiu que o projeto em papel esteve no Gabinete de Apoio aos 
Eleitos/Assembleia Municipal para ser consultado, aliás o que está combinado é que projetos 
ou documentos desta envergadura sejam enviados via email mas que estejam sempre 
disponíveis para consulta em papel, portanto, têm feito um esforço para em tempo útil 
enviarem os processos, podem tentar melhorar, mas neste caso parece-lhe que foi tudo 
tratado conforme combinado, disse.------------------------------------------------------------------------------ 
 
A vereadora Sónia Calvário referiu ser verdade que receberam efetivamente o projeto com 
sete dias de antecedência e aliás o funcionário João Felício teve o cuidado de avisar que 
deveriam fazer o download uma vez que o prazo poderia expirar, contudo, lembrou o senhor 
vereador Luís Miranda, sem prejuízo daquilo que disse, que na semana passada até houve dois 
feriados e portanto na sua opinião a visualização das peças desenhadas são importantes por 
mais descrito que esteja nas peças escritas.-------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou, como todos sabem, que este era um 
projeto base da Câmara Municipal de Beja que agora foi aditado e alterado substancialmente 
pela própria. Desde logo, o valor disponível dobrou, passou-se de uma verba que havia na 
CIMBAL, para uma verba de 1.200.000,00 € e foram introduzidas também alterações de acordo 
com as orientações e determinações da atual gestora do museu a Direção Regional de Cultura. 
Este trabalho foi feito em conjunto com a equipa da Drª Ana Paula Amendoeira e com os 
arquitetos da DRCA. Está previsto que destes 1.200.000,00 € cerca de 300.000,00 € sejam para 
recuperar espólio e os restantes 900.000,00 € para a arquitetura de exterior e interior, 
portanto o projeto foi finalizado e propõe-se com este aditamento que o mesmo possa seguir 
para a Associação Portas do Território no sentido de poder ser lançado o concurso, disse.-------- 
 
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 259)---------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de abertura de concurso público com publicitação 
internacional;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Nos termos da Lei nº 52/2015, de 9 de junho, que aprovou o Regime Jurídico do Serviço 
Público de Transporte de Passageiros (RJSPTP) e Regulamento e Leis nº 75/2013, de 12 de 
setembro e Lei nº 73/2013, de 03 de setembro que estabelecem o regime jurídico e financeiro 
das autarquias locais, comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas, compete à Câmara 
Municipal de Beja, como Autoridade de Transportes Local promover uma Mobilidade Inclusiva, 
Eficiente e Sustentável.-----------------------------------------------------------------------------------------------
As urbanas de Beja são um serviço de importância crucial para o concelho de Beja. A Câmara 
Municipal de Beja no atual quadro de trabalhadores e atendendo ao alto investimento a 
efetuar para garantir níveis de qualidade no serviço, nomeadamente, ao nível do material 
circulante, não tem condições para garantir o funcionamento dos Transportes Urbanos por 
meios próprios sendo necessário preparar um Concurso Público para este efeito.-------------------
Neste sentido foi remetido à Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) o caderno de 
encargos e programa de concurso do procedimento para a “Aquisição do Serviço para a 
Exploração dos Transportes Públicos e Partilhados de Beja” para efeitos de emissão de parecer 
prévio vinculativo, conforme o previsto no Decreto-Lei nº 78/2014, de 14 de maio. A resposta 
da AMT foi enviada à Câmara Municipal de Beja na data de 18 de novembro de 2019 sendo o 
«parecer prévio vinculativo quanto ao lançamento do procedimento positivo, condicionado à 
implementação de algumas determinações referidas no parecer desta entidade» que foram 
introduzidas nos documentos produzidos e agora apresentados para apreciação em reunião de 
câmara e de assembleia municipal, de acordo com os anexos à presente informação.--------------
Neste contexto, coloca-se à consideração do executivo da Câmara Municipal de Beja a 



 

Página 6 de 17 
 

abertura de um Concurso Público para a “AQUISIÇÃO DO SERVIÇO PARA A EXPLORAÇÃO DOS 

TRANSPORTES PÚBLICOS E PARTILHADOS DE BEJA”, designado por Urbanas de Beja, de acordo 
com o Programa de Concurso e Caderno de Encargos, que se juntam e que constituem 
documento anexo número três que faz parte integrante da presente ata e que abrange:---------
A exploração dos serviços de transporte público de passageiros urbanos, Urbanas de Beja;------
A gestão do serviço de Transporte a Pedido às freguesias rurais.-----------------------------------------
O novo concurso do “Sistema de Transportes Públicos e Partilhados” pretende acomodar 
reforços da multimodalidade e da intermodalidade, urbana, periurbana e nas articulações com 
a rede municipal e intermunicipal.--------------------------------------------------------------------------------
O serviço tem que ser executado com os veículos necessários para prestar a oferta definida, 
nas 6 carreiras urbanas, ou para o proposto pelos concorrentes, com a garantia de substituição 
de veículos em caso de avaria.--------------------------------------------------------------------------------------
A rede, paragens, horários e frequências são definidos nos Anexos I e II do Caderno de 
Encargos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O tarifário está definido no Anexo III do Caderno de Encargos.--------------------------------------------
Deve ser utilizado o ponto de chegada e correspondência, disponibilizado pela CMB nos termos 
da cláusula 6ª e Anexo IV do Caderno de Encargos.-----------------------------------------------------------
A frota deve cumprir as seguintes disposições:----------------------------------------------------------------
a) estar devidamente licenciado e homologado nos termos da legislação em vigor para a 
atividade de transporte público de passageiros;---------------------------------------------------------------
b) ser de tipologia e caraterísticas adequadas ao serviço que, atendendo às características do 
mesmo nas Urbanas devem, preferencialmente, serem do tipo MINI ou MIDI;------------------------
c) no Transporte a Pedido os veículos devem ter a capacidade mínima de 4 lugares;----------------
d) possuir ar condicionado;------------------------------------------------------------------------------------------
Além destas indicações as URBANAS devem:--------------------------------------------------------------------
e) ter cor uniforme e com logótipo oficial da CMB, a indicar pelo Município no início da 
concessão e válido durante o período da mesma, e identificação da carreira;-------------------------
f) preferencialmente terem piso rebaixado e ser equipadas com dispositivos para melhorar a 
acessibilidade de PMR, nomeadamente, rampas manuais;--------------------------------------------------
g) preferencialmente possuírem dispositivos para o transporte de bicicleta(s) na retaguarda 
dos veículos;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h) ter uma idade média, no máximo, de 11 anos, não se admitindo veículos com idade superior 
a 15 anos durante os 5 anos de vigência do contrato;--------------------------------------------------------
i) utilizar, preferencialmente, veículos com tecnologias amigas do ambiente (ex. veículo elétrico, 

híbrido, gás natural, biogás) e se forem utilizadas unidades a diesel terem motores EURO VI;--------
j) deverão estar equipados com infraestrutura técnica para a instalação de sistema de 
posicionamento global (GPS) com localização em tempo real dos veículos, mudança automática 
de paragens nas consolas instaladas nos veículos e consequente comunicação da recebida 
nestas com o painel eletrónico instalado no interior dos veículos, o sistema deve permitir a 
localização de viaturas e dos atrasos e avanços, monitorização do serviço e informação ao 
passageiro, planeado e em tempo real;--------------------------------------------------------------------------
k) no interior devem dispor de informação visual em painéis eletrónicos de LEDS e sonora com 
a indicação da próxima paragem;----------------------------------------------------------------------------------
l) no exterior devem dispor de painel com indicação da Urbana;------------------------------------------
m) deverão suportar infraestrutura técnica baseada num equipamento de TV (LCD), um 
equipamento multimédia do tipo PC e periféricos adicionais do tipo router/modem;---------------
n) o sistema de áudio dos veículos deve possibilitar a ligação de fontes externas de áudio;-------
o) os assentos dos bancos devem ser almofadados.----------------------------------------------------------
Além destas indicações o Transporte a Pedido:----------------------------------------------------------------
p) poderá evoluir no sentido da disponibilização ao Operador de uma plataforma informática 
para a gestão dos pedidos e otimização dos percursos;----------------------------------------------------- 
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q) a plataforma mencionada poderá ser utilizada pela CMB ou pelo Operador conforme acordo 
posterior entre as Partes.--------------------------------------------------------------------------------------------
Não são admitidas propostas variantes.--------------------------------------------------------------------------
O prazo proposto para a prestação do serviço, é de 5 anos sem direito a prorrogação, salvo 
haja interesse expresso da CMB tendo em conta uma avaliação geral do desempenho do 
Operador na execução do Contrato e que deve ser exercido com a antecedência de [120] dias 
antes do termo do período de duração inicial ou do período em curso. Neste caso, a 
prorrogação pode ter dois períodos adicionais de 1 (um) ano, nos termos consagrados no n.º 4 
do artigo 4º do Regulamento (CE) nº 1370/2007. Sendo que para efeitos de prorrogação de 
prazo os documentos do procedimento têm que ser novamente submetidos a reunião de 
câmara e de assembleia municipal.-------------------------------------------------------------------------------
O critério de adjudicação e respetiva ponderação estão definidos na cláusula 19ª do Programa 
do Procedimento, de acordo com o seguinte:------------------------------------------------------------------ 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PESO 

Menor encargo da câmara que resulte dos custos da operação calculados na conta 
provisional de exploração (Cláusula 13ª e Anexo IX do Caderno de Encargos) e Anexo I 
do Programa do Procedimento-  

60% 

Qualidade do serviço público – Anexo I do Programa do Procedimento  40% 
 

1. O critério de adjudicação é o da proposta economicamente mais vantajosa para a CMB.-------
2. As propostas serão avaliadas de acordo com a seguinte fórmula:------------------------------------- 

 
3. Os fatores que densificam o critério de adjudicação (entendido como economicamente mais 

vantajoso) enunciado no número anterior são os seguintes:------------------------------------------------
3.1. Menor encargo da câmara que resulte dos custos da operação calculados na conta 
provisional de exploração (Anexo IX do Caderno de Encargos), sendo o valor deste subfactor 
estabelecido de acordo com a seguinte fórmula:-------------------------------------------------------------- 
 

 x 100 

Sendo:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
– valor do subfactor calculado em função da proposta do Operador para a compensação 

necessária para a prestação do serviço, valorado em 60%.-------------------------------------------------
Cofinanciamento – corresponde à compensação que a CMB terá que atribuir ao Operador pela 
prestação do serviço a concurso durante os 5 anos.----------------------------------------------------------
Cofinanciamento = (Custos) – (Receitas)---------------------------------------------------------------------------
Em que:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Custos = (CUR + CTP) = Custos da operação, (Anexo VII do Caderno de encargos)---------------------------
com:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUR - Custos estimados nas Urbanas, durante o período de exploração (5 anos)-----------------------
CTP  - Custos estimados no Transporte a Pedido, durante o período de exploração (5 anos)-----
Receitas= (RUR + RTP) = Receitas (Anexo VIII do Caderno de Encargos)----------------------------------------
com:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RUR – Receitas estimadas nas Urbanas resultantes da venda de bilhetes, passes e das 
comparticipações da CMB e do programa PART, durante o período de exploração (5 anos)---------
RTP – Receitas estimadas no Transporte a Pedido resultantes da venda de bilhetes e das 
comparticipações da CMB e do programa PART, durante o período de exploração (5 anos)--------
3.2. Qualidade  – 40%; calculado de acordo com o ANEXO I do Programa do Procedimento.-------
“  corresponde à pontuação do fator “Qualidade do Serviço Público”, o qual é dado 

pela aplicação da fórmula seguinte:------------------------------------------------------------------------------- 
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 = CERT*12,5% + IMF*25% + QF*25% + BI*25% + WiFi*12,5% 

Em que:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“CERT” certificação;---------------------------------------------------------------------------------------------------
“IMF “ idade média da frota;----------------------------------------------------------------------------------------
“QF” qualidade da frota;----------------------------------------------------------------------------------------------
“BI” venda por comunicação móvel e APP;-----------------------------------------------------------------------
“WiFi” sistemas e aplicações de informação, interação e serviço ao público.---------------------------
O preço base do concurso fixa-se no valor de um milhão e duzentos e oitenta e um mil euros 
(1.281.000,00 €), que se distribui em cinco anos, fixando-se em cada ano de vigência do 
contrato a verba máxima de duzentos e cinquenta e seis mil e duzentos euros (256.200,00 €), 
correspondendo a um montante mensal de vinte e um mil e trezentos e cinquenta euros 
(21.350,00 €), desdobrado num montante fixo de treze mil e quinhentos euros (13.500,00 €), 
justificado pela operação e investimentos nos veículos e sistemas de bilhética e de informação 
ao passageiro, uma verba variável no valor máximo mensal de seis mil e oitocentos e 
cinquenta euros (6.850,00 €), em função dos títulos de transporte vendidos e das 
comparticipações da Câmara Municipal de Beja, IMT e PART e uma verba variável com um 
máximo de mil euros mensais (1.000,00 €) decorrente do serviço de Transporte a Pedido, 
valores aos quais acresce o IVA à taxa legal em vigor.--------------------------------------------------------
O valor mencionado representa ainda contrapartida de um número de passes, até 200 
unidades mensais, que a Câmara Municipal de Beja disponibiliza aos seus trabalhadores.---------
O valor proposto para o preço base exige o Visto Prévio do Tribunal de Contas anteriormente à 
assinatura do contrato.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Propõe-se nomeação do júri com a seguinte composição:--------------------------------------------------
Membros efetivos: 3 técnicos da Câmara Municipal de Beja: Engª Maria Goreti Margalha 
(GGM) – Presidente do Júri; Engº Fernando Curado (DA) e Drª Fátima Cortes (GJ);  e 1 professor 
do Politécnico com conhecimento na área da Gestão: Drª Fernanda Maria dos Santos Pereira;  
Membros suplentes: 2 técnicos da Câmara Municipal de Beja: Engª Rita Paiva e Engº Paulo 
Luís.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Programa de Procedimento e Caderno de Encargos tem que ser apreciado em reunião de 
câmara e de assembleia municipal. A publicação da abertura do concurso público tem que ser 
efetuada nos lugares de estilo (ao abrigo do artigo 37º do CPA) e, nomeadamente, no Jornal 
Oficial da União Europeia.-------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

260)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador João Rocha não quis deixar de comentar que viu no processo que o mesmo foi 
enviado à Autoridade da Mobilidade e dos Transportes para emissão de parecer prévio 
vinculativo, ou seja, se este parecer fosse desfavorável a Câmara Municipal de Beja não 
poderia fazer nada, portanto como têm vindo sempre a dizer desta parta há algum tempo, há 
coisas que passam para as câmaras que não são tão descentralizadas como se diz, continuando 
o Governo, neste caso, a dizer como se faz.--------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Proposta de aprovação da minuta de contrato;----------------------------------- 

 
Presente a minuta de contrato de exploração a celebrar entre o Município de Beja e Chão 
Nosso, C.R.L., em regime de concessão, do estabelecimento “Cafetaria do Castelo”, que 
constitui documento anexo número quatro que faz parte integrante da presente ata.-------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 261)---------------------------------------------- 
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2.5. – Proposta de abertura de procedimentos concursais para 
recrutamento de pessoal na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado;-------------------------------------------------- 

 
Considerando as necessidades de pessoal existentes, propõe-se a abertura dos procedimentos 
concursais que seguidamente se indicam, com vista a suprir as carências de pessoal de 
natureza permanente, nas respetivas áreas de atividade, pretendendo-se a ocupação dos 
respetivos postos de trabalho existentes no mapa de pessoal aprovado para 2020, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, nos 
termos das disposições legais estabelecidas na Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril:------------
Referência 1: 1 Assistente Operacional/Pintor, para o Gabinete de Gestão da Mobilidade 
(GGM);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referência 2: 1 Assistente Operacional/Carpinteiro, para a Divisão de Serviços 
Operacionais/Serviço de Oficinas (DSO-SO).--------------------------------------------------------------------
Sendo expectável que não haja candidatos com vínculo de emprego público previamente 
estabelecido e tendo em atenção os princípios da racionalização, eficiência e economia de 
custos que devem presidir à atividade administrativa, aos referidos procedimentos concursais 
poderão concorrer candidatos com ou sem vínculo de emprego público, sendo observadas as 
prioridades estabelecidas na legislação aplicável.-------------------------------------------------------------
O prazo de candidatura aos concursos deverá ser de 10 (dez) dias úteis.--------------------------------
De acordo com a solução interpretativa uniforme da DGAL, de 15 de maio de 2014, 
devidamente homologada pelo Secretário de Estado da Administração Local, em 15 de julho 
de 2014, “As autarquias locais não têm de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos 
Trabalhadores em Funções Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento 
de trabalhadores em situação de requalificação.”.------------------------------------------------------------
Quanto a encargos com os recrutamentos em causa, a dotação necessária encontra-se prevista 
no orçamento da autarquia para o ano corrente, nas respetivas rubricas orçamentais, de 
acordo com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do artigo 31º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho.--------------------------------
Nos termos dos nºs 1 e 4 do artigo 36º da LTFP, aos candidatos serão aplicados os seguintes 
métodos de seleção: prova de conhecimentos de natureza escrita, avaliação psicológica e 
entrevista profissional de seleção. Havendo candidatos que reúnam as condições previstas no 
nº 2 do citado artigo 36º, caso não tenham exercido a opção pelos métodos de seleção, nos 
termos do n.º 3 do referido artigo, serão aplicados os seguintes métodos de seleção: avaliação 
curricular, entrevista de avaliação de competências e entrevista profissional de seleção.----------
Os júris dos procedimentos concursais terão a seguinte composição:-----------------------------------
Referência 1 – Presidente: Maria Goreti Lopes Batista Margalha, Técnica Superior;-----------------
Vogais efetivos: Fernando Manuel Mendes Curado, Técnico Superior, que substituirá a 
presidente nas suas faltas e impedimentos e Ângelo Manuel Abade Pica, Assistente 
Operacional;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Rui Miguel Martins Campos, Assistente Operacional e Maria de Fátima Grilo 
Martins Coveiro, Técnica Superior.--------------------------------------------------------------------------------
Referência 2 – Presidente: Paulo Fernando Barros Bel Luís, Chefe da Divisão de Serviços 
Operacionais;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Joaquim Anacleto Raposo Ramos, Técnico Superior que substituirá o 
presidente nas suas faltas e impedimentos e Pedro Manuel Santos Canilhas Martins Branco, 
dirigente intermédio de 4º grau, em regime de substituição, do Serviço de Oficinas da Divisão 
de Serviços Operacionais;--------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Alexandre Nuno Freitas Rebelo Araújo e António Manuel Coelho Fialho, 
Técnicos Superiores.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 262)---------------------------------------------- 
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2.6. – Propostas para submeter à Assembleia Municipal;----------------------- 
 
Tendo em conta que não foram apresentadas propostas de alteração e/ou sugestões ao 
Projeto de Regulamento de Atribuição de Benefícios Fiscais do Município de Beja, está o 
mesmo em condições de ser submetido à Assembleia Municipal, nos termos do disposto no 
artigo 25º, nº 1, alínea g) do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o 
Regime Juridico das Autarquias Locais.---------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 263)----------- 
 
Tendo em conta que não foram apresentadas propostas de alteração e/ou sugestões à criação 
de taxa no contexto da concretização da transferência de competências do Estado para o 
Município Beja, no domínio da autorização de exploração das modalidades afins de jogos de 
fortuna ou azar e outras formas de jogo, nomeadamente rifas, tômbolas, sorteios, concursos 
publicitários, concursos de conhecimentos e passatempos, nos termos do Decreto-Lei nº 
98/2018, de 27 de novembro, está a mesma em condições de ser submetida à Assembleia 
Municipal, nos termos do disposto no artigo 25º, nº 1, alínea g) do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro, que aprovou o Regime Juridico das Autarquias Locais.--------------------------------
Foi deliberado por unanimidade submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 264)----------- 
 
Os vereadores da CDU lembraram que falta esclarecer a questão colocada desde o início deste 
processo, nomeadamente se a taxa de 500,00 € é por jogo ou por estabelecimento, sugerindo 
que esta informação fosse averiguada para ser dado conhecimento da mesma em sede de 
Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.7. – Pedido de certidão de direito de preferência;-------------------------------------- 

 
Presente o processo relativo ao pedido de direito de preferência solicitado por Constança 
Maltez e Serena Cabrita Neto Advogadas, o vereador Luís Miranda informou que os nos 39 e 40 
que constam no documento enviado pela Casa Pronta estão errados e correspondiam aos 
antigos números de polícia, isto é, o artigo matricial 605, descrição em ficha e área do prédio 
estão corretos e o que está aqui em causa em não exercer o direito de preferência sobre o 
prédio sito na Rua do Sembrano, nos 94, 96, 98 e 100 e nos 2 e 4 da Rua das Portas de 
Mértola, em Beja, antigo edifício da Tabacaria Bejense, disse.-------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado referiu que, além do processo vir mal instruído, têm dito sempre que 
relativamente ao centro histórico a Câmara Municipal deve, sempre que possível, exercer o 
direito de preferência para adquirir imóveis de interesse patrimonial e, portanto, se 
inicialmente quando viram o documento não lhes parecia que deveria ser exercido este 
direito, agora com a explicação do vereador, o caso muda de figura por considerarem que é 
um edifício que deve ser preservado. Assim, sugeriu que o assunto fosse retirado e 
apresentado na próxima reunião de câmara com a informação técnica a pronunciar-se se há 
ou não interesse em adquirir o mesmo.-------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda referiu que o interesse que existe é o mesmo que existiu durante 20 
ou 30 anos em que este edifício se esteve a degradar no sítio em que está na cidade e portanto 
das duas uma, ou se tem capacidade e se assumem as responsabilidades, ou se assume que 
não existe capacidade deixando que os privados façam aquilo que a Câmara Municipal não 
consegue fazer, mas muito bem, disse, este é o auxílio que se dá aos investidores, pelo que o 
assunto será retirado para apreciação na próxima reunião de câmara.-------------------------------- 
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O vereador Vítor Picado referiu que não é nada disso que o vereador acabou de dizer porque 
em primeiro lugar, ao trazer um processo mal instruído à reunião de câmara, acabava logo a 
discussão, por outro lado, quando disse que a Câmara Municipal pode ter interesse no edifício 
foi porque naquela rua já foram feitos vários investimentos, agora é de realçar que haja um 
privado interessado mas a questão é que se está a partir de uma premissa de um processo que 
não existe e que está completamente mal instruído, disse.------------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Proposta de atribuição de subsídios;----------------------------------------------------- 

 
Registo nº 3490, de 12 de junho de 2020, do Gabinete de Apoio aos Eleitos, propondo a 
atribuição dos subsídios abaixo indicados à atividade regular das associações culturais do 
concelho de Beja no âmbito do PAMA 2020 – 2ª Fase, que enviaram os documentos 
necessários no prazo estipulado para a 2ª fase (até 29 de maio).------------------------------------------- 
 

Associação de Jovens Carpe Diem na Aldeia 1.000,00 € 

Associação Juventude Baleizoeira 900,00 € 

Associação Lendias d`Encantar 20.000,00 € 

Autonomia e Descoberta 300,00 € 
CADAC 1.500,00 € 

Coro de Câmara de Beja 4.000,00 € 

Grupo Coral de Baleizão - Masculino 1.000,00 € 

Grupo Coral de Santa Vitória 1.000,00 € 

Grupo de Forcados Amadores de Beja 1.000,00 € 

Grupo Desportivo e Cultural do Alcoforado 500,00 € 
TOTAL 31.200,00 € 

 

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 264)---------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Pedido de isenção do pagamento de taxas devidas pela emissão de 
licenças para ocupação de espaço público e de interrupção de trânsito;---- 

 
Solicitado pelo Conservatório Regional do Baixo Alentejo, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão das licenças para a ocupação do espaço público e a interrupção de 
trânsito, com vista à pintura e reparação da fachada do edifício sede da requerente, sito na 
Praça da República nºs 45 e 46, em Beja, com início previsto para o dia 15 de junho de 2020, 
no âmbito do Proc. nº OP/2020/117/0.----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 265)---------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Resumo Diário de Tesouraria nº 110, relativo ao dia dezasseis de 
junho de dois mil e vinte;---------------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de três milhões, 
seiscentos e sessenta e oito mil, setecentos e trinta e cinco euros e noventa e seis cêntimos, 
sendo três milhões, duzentos e setenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e seis euros e 
cinquenta e quatro cêntimos de operações orçamentais e trezentos e noventa e três mil, 
oitenta e nove euros e quarenta e dois cêntimos de operações não orçamentais.------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 



 

Página 12 de 17 
 

 

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

 
O munícipe António Revez perguntou se os 1.500,00 € atribuídos à CADAC no âmbito do PAMA, 
contemplam toda a atividade anual da estrutura incluindo o Festival “As Marias”.------------------
A questão surge no seguimento da informação que recebeu da Chefe de Divisão, que segundo 
a mesma o PAMA iria contemplar toda a atividade e não seriam atribuídos apoios pontuais. 
Achou estranho esta informação e não percebe que as normas se alterem de um mês para 
outro, inclusivamente a experiência do ano anterior foi essa, houve um apoio de 1.500,00 € 
através do PAMA e depois um apoio pontual para o Festival em questão pelo que gostaria que 
lhes esclarecessem esta situação uma vez que as informações não são coincidentes.--------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, começou por dar conhecimento que os apoios 
regulares às entidades serão reduzidos substituindo-se uma parte desses por contratos 
programa. Não sabe se o Festival “As Marias” está incluído na atividade regular ou não e 
portanto terá de se informar mas à partida não lhe parece que o mesmo esteja incluído nos 
1.500,00 €.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe António Revez teceu ainda as seguintes considerações:-------------------------------------
Uma das coisas que gostaria de clarificar diz respeito a uma afirmação produzida em sede de 
reunião de câmara pelo senhor Presidente, nomeadamente e citou “…que vamos ter a Lendias 
d’Encantar a criticar o município…” Não sabe no que é que o senhor Presidente se baseou para 
fazer essa afirmação porque o relacionamento institucional entre as duas entidades sempre foi 
no âmbito do respeito, da cordialidade, da cooperação e parceria. A sua postura é igual há de 
sete ou oito anos atrás e quando nessa altura, pessoalmente, nas suas redes sociais criticava o 
executivo, para as pessoas que estão hoje sentadas à sua esquerda era um ato de cidadania, 
de consideração e de amor pela cidade, presentemente, as mesmas críticas, já são vistas com 
desrespeito, de quem cospe no prato onde comeu e de ingratidão, portanto não pode 
permitir, como nunca permitiu, que se confundam as coisas, porque o senhor Presidente, ao 
longo de quase três anos de mandato não tem qualquer experiência anterior para poder 
proferir aquela afirmação.-------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao apoio à CADAC é com grande tristeza que vê o mesmo aprovado pelos 
elementos presentes, porque nem do lado do executivo nem do lado da oposição há uma 
análise coerente e que coincida com o trabalho desenvolvido ao longo do último ano por esta 
estrutura. Em 2019, o apoio foi de 1.500,00 € para uma estrutura de criação que ao longo dos 
últimos 40 anos nunca existiu em Beja e, na altura, rejeitaram o apoio por considerarem que, 
por um lado, apesar de não terem experiência isso não deveria ser penalizador, antes pelo 
contrário, o apoio deveria ser para ajudar a criação e fixação de artistas e criadores no 
Concelho, por outro lado, estranharam que apesar de terem feito inúmeros pedidos e do 
município ter dezenas de salas disponíveis, nunca lhes ter sido atribuída uma sede social, o que 
os levou a alugar um espaço no centro da cidade pelo qual pagam 1.800,00 € por ano de 
renda. Apesar de terem recusado esse apoio de 1.500,00 € provavelmente foram das 
entidades culturais a que mais trabalho desenvolveu, ou seja, uma nova criação em 
coprodução com o Festival B, duas novas criações integradas e um Festival Internacional que, 
após a primeira edição, teve o reconhecimento da Agência de Promoção Turística do Alentejo 
e foi considerado um evento Premium, isto sem qualquer tipo de apoio do município à 
atividade regular, daí estranharem que depois disto o apoio se mantenha neste valor. Face ao 
exposto, deu conhecimento que a CADAC vai abandonar o Concelho de Beja e irá procurar 
outro concelho onde tenham outro tipo de apoio e acarinhamento. Relativamente ao Festival 
“As Marias” e a manter a decisão de disponibilizar apenas três dias para a realização do 
mesmo também não o irão realizar por considerarem que, passar de dez espetáculos para três 
dias de atuações e sem terem garantias de financiamento, é denegrir a imagem do mesmo. 
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Assim, de uma assentada o Concelho de Beja perde a realização de um Festival e uma 
Companhia de Dança Contemporânea, situação que é de lamentar.-------------------------------------
Relativamente ao PEAC, ao qual são de alguma forma sugeridos a concorrer, referiu que não o 
irão fazer por uma questão ética e porque como se sabe a Lendias d’Encantar e a CADAC 

lançaram uma bolsa de aquisição de espetáculos, no valor de 27.000,00 € e um novo programa 
de apoio à composição musical, no valor de 13.000,00 €, por isso, não faz sentido concorrerem 
a um programa, que já de si tem um valor extremamente reduzido, e que abarca tudo, desde 
chefs de cozinha, toureiros, cantores, leitores, artesãos, etc..---------------------------------------------
Para terminar questionou o senhor Presidente se considera ou não ser uma perda para o 
Concelho de Beja que de uma assentada perca a residência de uma companhia profissional 
que criou postos de trabalho e desenvolveu todo esta atividade durante um ano, bem como a 
realização de um Festival Internacional como é o caso de “As Marias”, disse.------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, começou por dizer que a Câmara Municipal de 
Beja, entre 2018 e 2019, subiu os apoios a entidades desportivas, recreativas, culturais e 
outras de 216.000,00 € para 291.000,00 €, o que significa um esforço assinalável para, dentro 
do possível, acompanhar estes movimentos, nem sempre indo ao encontro das legítimas 
expetativas de cada um mas tentando apoiar vários.---------------------------------------------------------
Depois, a Câmara Municipal de Beja não pode carregar por si só o esforço de um período difícil 
que se atravessa no meio artístico onde as Lendias d’Encantar têm dado algumas bolsas de 
apoio a entidades e pessoas com maiores dificuldades.-----------------------------------------------------
Relativamente ao PEAC, não sendo a solução de sobrevivência para ninguém, e nunca o 
disseram que seria, o mesmo permitirá uma ajuda pontual para mitigar algumas situações e, à 
medida que os projetos vão sendo apresentados, são avaliados e os que vierem a ser 
aprovados serão financiados de imediato em 50% mesmo antes da sua realização.-----------------
Relativamente aos festivais que a CADAC e a Lendias d’Encantar têm vindo a promover, a 
Câmara Municipal de Beja, tem procurado apoiar naquilo que está ao seu alcance e lembrou 
que, por exemplo, para o Festival “As Marias” o ano passado, foram disponibilizados o Centro 
UNESCO, Casa da Cultura e Pax-Júlia durante dez dias com todos os meios humanos e logísticos 
da autarquia. Relativamente ao FITA – Festival Internacional de Teatro do Alentejo, durante 
estes três anos também foram disponibilizadas várias instalações e alocados meios técnicos e 
recursos para a realização da iniciativa com muitas horas extraordinárias.-----------------------------
Relativamente às afirmações proferidas, referiu que as mesmas foram feitas no contexto de 
uma reunião de câmara, estão transcritas em ata, confirma que as fez e fê-las porque 
entendeu que a Lendias d’Encantar poderia levantar alguma questão por não ter sido 
contemplada na primeira fase do apoio que vai receber agora, apenas por isso e nesse 
enquadramento. Relativamente à postura do António Revez em mandatos anteriores e às 
críticas feitas, com certeza que nunca o ouviram a pronunciar-se sobre essas matérias.-----------
Sobre o estado de espírito que a Câmara Municipal tem de como tem sido tratada pelo 
António Marques Revez ou pela Lendias d’Encantar, compete-lhes a eles avaliar como se 
sentem mas isso não tem interferido na relação entre as entidades e não tem servido para se 
colocar obstáculos às iniciativas da Lendias d’Encantar. A Câmara Municipal de Beja tem as 
condições que tem e disponibiliza à CADAC e à Lendias d’Encantar aquilo que entende poder e 
dever disponibilizar em cada um dos momentos.-------------------------------------------------------------
Relativamente à decisão da CADAC em instalar-se em Beja ou noutro concelho, é uma decisão 
que compete apenas à própria. Acrescentou ainda que a Lendias d’Encantar é a entidade do 
concelho que mais apoio recebe, mais que o Desportivo de Beja, Despertar Sporting Clube, 
Zona Azul, Beja Basket Clube, portanto a Câmara Municipal de Beja está efetivamente 
disponível para colaborar e ajudar mas não tem condições para ter uma companhia de teatro 
ou dança municipal, apoia com as verbas que pode, com a logística que tem e que tem sido 
bastante e raramente ou nunca se atrasou com pagamentos e transferências.-----------------------
Lembrou ainda que em 2018 foi celebrado um protocolo para a cedência de um edifício na Rua 
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do Sembrano, acordo que se mantem, disponibilizando-se a Câmara Municipal de Beja para 
ajudar na elaboração do projeto e comprometendo-se ainda a comparticipar a parte não 
financiada para a recuperação desse edifício, disse.---------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, solicitou o uso da palavra para agradecer a presença e intervenção do 
António Revez na reunião que os elucidou e referiu que votaram favoravelmente a proposta 
do PAMA com uma nuance em concreto, isto é, o programa está dirigido para o apoio à 
atividade regular e nesse sentido acham que os 1.500,00 € acompanham aquilo que é a essa 
atividade regular, agora tudo o que corresponde a um conjunto de iniciativas maiores, como o 
Festival “As Marias”, requer outro tipo de apoio e que obviamente não faz sentido estar 
contido nesta verba. Depois fica estupefacto quando conhece o teor do email que foi citado, 
ou seja, de repente votaram coisas diferentes em função do mesmo pelo que gostariam de ter 
um esclarecimento cabal sobre essa informação, disse.----------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu não perceber muito bem aquilo que o 
vereador Vítor Picado pretende que lhe diga, vai analisar e depois trará uma resposta.------------ 
 
A munícipe Maria Correia colocou as seguintes questões/observações relativamente às obras 
que estão a decorrer na zona do Castelo de Beja, iniciando-as todas com a mesma palavra 
exatamente contrária àquela que o vereador Luís Miranda, no passado dia 04 de março, iniciou 
as dele:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“É verdade que a obra não iniciou no dia 16 de março de 2020, como foi dito;-----------------------
É verdade que no dia 20 de março de 2020, enviou um email ao senhor vereador Luís Miranda, 
com conhecimento ao senhor Presidente e que o mesmo não foi respondido, email que tornou 
a enviar no dia 28 de maio e que continuou sem resposta;-------------------------------------------------
É verdade que tanto o senhor Presidente como o senhor vereador estiveram no espaço da 
obra há relativamente poucos dias e que nenhum teve o cuidado de, mais uma vez, ir tentar 
perceber como é que as pessoas, quer moradores, quer comerciantes, estão a passar este 
momento;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
É verdade que irão dizer que as obras não avançaram mais porque entretanto entrou o Estado 
de Emergência, quando sabe que houveram outras obras que continuaram a ser executadas, 
incluindo a da praia fluvial dos 5 Réis, para onde inclusivamente foram deslocalizadas 
máquinas da obra do Castelo;--------------------------------------------------------------------------------------
É verdade que alguns dos operadores do mercado municipal, que vai entrar em obras, que 
neste momento não exercem a sua atividade, estão a ser indemnizados no sentido de 
colmatarem as suas perdas de venda;----------------------------------------------------------------------------
É verdade que este executivo, sem querer ofender ninguém, não liga minimamente às 
preocupações e aos problemas reais dos seus munícipes.--------------------------------------------------
Acrescentou ainda, já que se falou aqui em apoios e fixação de privados, que enviou um email, 
dia 21 de janeiro de 2020, ao senhor Presidente para tentar reunir com ele pessoalmente por 
causa de uma iniciativa privada, ao qual também não obteve qualquer resposta, bem como 
não obteve resposta à mensagem que enviou sobre o mesmo motivo para o facebook do 
senhor Presidente que tanta informação passa, mas a sua principal preocupação, neste 
momento, é a sobrevivência dos comerciantes dos estabelecimentos situados na zona de 
obras, porque só para se ter noção o seu pai ontem fez 30,00 € de caixa, portanto como é que 
paga água, luz, renda, fornecedores mais o sustento da sua casa.--------------------------------
Salientou ainda que não admite, e só não tomou medidas porque deduz que os senhores do 
executivo são crescidinhos o suficiente para entender estas pessoas, que lhe chamem 
mentirosa como foi apelidada na última reunião de câmara porque quando alguém inicia uma 
frase a dizer é mentira, é o mesmo que lhe estarem a chamar mentirosa descaradamente e foi 
o que aconteceu com todas as respostas que o vereador Luís Miranda lhe deu naquele dia, daí 
ter começado as suas por é verdade, disse.--------------------------------------------------------------------- 
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O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, começou por referir que crescidinhos são 
todos. Em seguida deixou alguns esclarecimentos sobre alguma informação deturpada que 
possa existir dando conhecimento que a obra esteve quinze dias realmente parada devido ao 
COVID-19 e esteve um mês em trabalhos arqueológicos, determinados pela Direção Regional de 
Cultura do Alentejo, que impediram a empresa de executar a obra, portanto em bom rigor a 
obra esteve parada em termos físicos um mês e meio (de 16 de março a 30 de abril) e foi 
retomada depois de forma mais robusta, não tanto como a Câmara Municipal gostaria, a partir 
do dia 30 de abril.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Salientou que a Câmara Municipal não dá instruções à Vibeiras sobre em quais obras a 
empresa se deve situar preferencialmente e neste momento existem três contratos em 
consignação, nomeadamente para a construção de abrigos de passageiros, da praia fluvial dos 
Cinco Réis e dos percursos acessíveis.----------------------------------------------------------------------------
Relativamente à obra em questão, começou-se precisamente pela Rua D. Diniz por se ter a 
noção que é a mais difícil e por ser a que se pretende ultrapassar em primeiro lugar uma vez 
ser uma artéria muito importante em termos de circulação no contexto do centro histórico.----
Referiu também que, no dia 01 de abril, a Câmara Municipal se substituiu ao empreiteiro e 
colocou um percurso pedonal na Rua D. Manuel e lajes de acesso aos estabelecimentos para 
tentar minimizar o impacto da obra nos mesmos mas estas intervenções no centro histórico 
têm de facto estes constrangimentos que compreendem mas que são absolutamente 
insanáveis. Contudo, quando as obras estiverem concluídas, o benefício maior será para os 
operadores porque irão haver passeios maiores com uma zona renovada para operar com 
esplanadas que na situação anterior era bastante mais limitada.-----------------------------------------
Acrescentou ainda que a Rua D. Manuel é uma das ruas da cidade que tem o sistema de águas 
em pior situação e não seria correto estar a renová-la e depois ao fim de pouco tempo terem 
de a intervencionar novamente, portanto isso vai ser feito também agora de forma integrada 
com o coletor que irá depois servir a mesma e que parte do Largo Lima Faleiro.---------------------
O contrato tem prazo de obra para as oito ruas que vão ser intervencionadas e esta situação, 
pela intervenção que o Largo Lima Faleiro comporta, é a mais difícil e também a zona da 
cidade que terá um impacto maior juntamente com o Largo da Conceição onde vão 
desaparecer os estacionamentos para dar lugar ao crescimento da zona de esplanadas e onde 
futuramente haverá também muitos problemas porque cortar o trânsito naquele local 
duramente muitos meses como irão fazer vai ser outro transtorno para alguns operadores e 
para o trânsito da cidade de Beja mas o entendimento deste executivo foi que chegou a hora 
de o fazer.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos pagamentos de indemnização informou que os mesmos não se processam 
como a munícipe referiu, ou seja, as indemnizações só são pagas exclusivamente a operadores 
que tinham cláusulas contratuais e institucionais, que estavam instalados no mercado 
municipal e que estão a trabalhar agora com contratos de arrendamento em locais diferentes 
e não a quaisquer outros muito menos para operadores estarem parados, isso não 
corresponde à verdade e não irá acontecer.--------------------------------------------------------------------
Resumidamente, o COVID-19 é desculpa para quinze dias de paragem de obra, tudo o resto tem 
a ver com a arqueologia, com a falta de capacidade que o empreiteiro tem revelado em 
algumas ocasiões com muito pouco pessoal na obra face áquilo que se comprometeu com a 
Câmara Municipal no caderno de encargos e não estão previstas indemnizações para os 
operadores da zona, disse.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A munícipe Maria Correia voltou a perguntar em que situação ficam as pessoas da zona? 
Continuam a fazer 30,00 € por dia? Como é que sobrevivem? Imagine-se o senhor Presidente a 
pagar as suas despesas com 30,00 € por dia? É muito fácil falar mas sentar-se com as pessoas e 
tentar chegar a um acordo não é capaz de o fazer tal como não foi capaz de lhe responder aos 
emails evitando toda esta exposição, disse.--------------------------------------------------------------------- 



 

Página 16 de 17 
 

 
A munícipe Maria Manuela Agatão lembrou que está quase a fazer um ano que cá esteve a 
expor a situação do prédio sito na Rua General Teófilo da Trindade que continua na mesma. O 
senhorio resolveu fechar a água pública do prédio devido abatimento do teto de um dos 
apartamentos. A sua mãe recebeu um ofício da Câmara Municipal, dia 24 de fevereiro de 
2020, a informar que o senhorio tinha 30 dias para efetuar as obras de reparação. Deslocaram-
se ao local os peritos a Arquiteta Madalena e os Engenheiros Francisco Lança e Joaquim Dias 
mas estamos em junho e os 30 dias já passaram há muito pelo que perguntou se no final deste 
prazo não deveria ter havido uma vistoria ao local para saber se as obras tinham sido 
executadas ou não, aliás, do que conhece à partida o senhorio não vai fazer obras nenhumas e 
nem para lá está virado. A sua mãe, com 83 anos, não consegue fazer a sua higiene diária, não 
consegue tomar banho, tem que ser a balde e é triste. Mostrou ainda algumas fotografias do 
terraço para se ter a noção do estado daquele prédio e da situação em que as pessoas vivem.--
Relativamente à Avenida Vasco da Gama, onde reside, chamou a atenção para o estado 
daquele arruamento que necessita urgentemente de ser pavimentado mesmo ao nível dos 
passeios que apresentam grandes desnivelamentos devido às raízes das árvores, disse.----------- 
 
O munícipe Carlos Dias colocou as seguintes questões:------------------------------------------------------
Os compromissos que a Câmara Municipal assumiu relativamente à Rua da Lavoura resumem-
se apenas às habitações onde residem as famílias ciganas ou estendem-se depois às outras que 
se seguem. Esta questão surge devido à existência de um conjunto de situações degradantes 
de acolhimento de imigrantes.-------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à solução encontrada para os vendedores de peixe no Mercado de Santo Amaro 
que ao que parece não funciona perguntou qual é a resposta que a Câmara Municipal irá dar à 
situação, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que a Câmara Municipal de Beja na 
Rua da Lavoura tem quinze habitações. Quando tomaram posse dez destas estavam ocupadas 
e cinco estavam entaipadas. Duas destas foram desentaipadas para promover o 
desdobramento das duas maiores famílias daquela comunidade e foram cedidas por via de 
arrendamento. A partir da última que está entaipada mais nenhuma pertence à Câmara 
Municipal de Beja mas sim à REFER.-------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Mercado de Santo Amaro é uma situação que não está resolvida mas que 
continuam à procura de soluções que, neste momento, não têm. Vai reunir amanhã com os 
vendedores de peixe que tinham bancas mensais e que faziam do mercado a sua vida e não 
com aqueles que as alugavam pontualmente, contudo a Câmara Municipal de Beja não tem 
nenhuma obrigação contratual com aqueles vendedores, tem sim uma obrigação moral e tudo 
fará para estar à altura não passando certamente por indemnizações. Houve uma procura de 
instalações de alvenaria na zona do Santo Amaro, fizeram-se algumas tentativas e por motivos 
que não irá revelar, essas tentativas foram infrutíferas. Entrou-se então para a solução do 
contentor destinado a dois operadores sendo que um terceiro poderia vender numa carrinha 
devidamente homologada para o efeito. Efetivamente, instalado o contentor verificou-se que 
foi uma má solução que manifestamente não é exequível e que também não passa pela 
instalação de mais contentores porque, por um lado, o Largo ficaria sobrecarregado e, por 
outro lado, porque cada contentor tem um custo significativo embora depois possam ser 
reaproveitados, portanto, não havendo varinhas de condão nem soluções mágicas, aquilo que 
continuam a fazer é procurar um sítio condigno para instalar os vendedores das bancas 
mensais iniciando uma pesquisa junto das imobiliárias mas agora em zonas um pouco mais 
afastadas e, quando houver duas ou três opções que possam ser aceitáveis, as mesmas serão 
colocadas à consideração dos interessados para os poder instalar enquanto decorrem as obras. 
Ressalvou que estas pessoas ficaram com os seus direitos salvaguardados para uma reentrada 
futura no mercado municipal nos contratos que assinaram de cessão de funções, que 
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deveriam ter entrado em vigor em fevereiro mas que devido à pandemia não entraram e por 
causa disso o Mercado de Santo Amaro foi encerrado em março, mobilizando os operadores 
para o mercado municipal que deveria nessa altura já estar fechado. No dia 27 de maio de 
2020 a Câmara Municipal recebeu a confirmação do visto do Tribunal de Contas do processo 
de obras e na próxima sexta-feira o consórcio que ganhou a empreitada vai estar no mercado 
sendo que a perspetiva é que possam deslocar muito em breve a equipa de obra para Beja.-----
Sabia-se que ia ser um processo difícil, continua a sê-lo mas recordou que dos mais de 
quarenta operadores do mercado, hoje estão casos pendentes apenas com três ou quatro, 
portanto considera que houve aqui muita coragem e determinação num processo que já 
deveria ter sido resolvido há muitos anos atrás mas que sempre foi olhado como 
extremamente difícil, por se mexer com alguns interesses instalados, e ser complicado chegar 
a acordo com mais de quarenta operadores. Este executivo teve essa capacidade, era uma das 
suas prioridades políticas e com a possibilidade de financiamento existente para o reestruturar 
completamente e relança-lo era uma oportunidade que não poderia ser desperdiçada.-----------
Resumindo, assume que a solução encontrada foi péssima, vão tentar resolvê-la, reconhece 
que as pessoas estão numa situação difícil mas também é verdade que durante seis meses não 
pagaram qualquer taxa à Câmara Municipal e que quando forem instaladas também não 
pagarão até à reabertura do mercado municipal onde, desde logo, estes três operadores têm o 
seu lugar assegurado sem necessidade de concorrerem às bancas disponíveis, disse.--------------  
 
O vereador Luís Miranda, relativamente à questão colocada pelo munícipe José Rosa Cavaco 
sobre o desvio do coletor, informou que a obra está programada e orçamentada para ser 
executada e provavelmente iniciará no próximo mês de julho, sendo concluída em 2020.---------
Relativamente à denúncia sobre a égua que se encontra no espaço por trás do 
estabelecimento do senhor José, sito na Rua José Domingues Fernandes, em Penedo Gordo, 
foi tomada nota para se atuar em conformidade.------------------------------------------------------------- 
 
 

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 doze 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 01 

de julho de 2020 
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