
 
 

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 dezassete, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada 

a dezanove de agosto do ano dois mil e vinte;------------------------------------------------ 
  

Pelas quinze 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), Arlindo José 

Clemente Morais, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado e Sónia Maria Horta do Calvário.-----

A assessorar o Executivo esteve também presente a Jurista Municipal, Drª Paula Cristina 

Madeira Pestana Mansinhos.---------------------------------------------------------------------------------------

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 dos senhores(a) vereadores(a), Luís Alberto da Silva Miranda, Ana Marisa 

de Sousa Martins Saturnino e João Manuel Rocha da Silva, faltas que lhes foram relevadas por 

terem sido consideradas justificadas, nos termos da alínea c) do artigo 39º da Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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

 

Verificada a existência de quórum para se constituírem em reunião, foi a mesma declarada 

aberta pelo senhor Presidente, que iniciou os trabalhos da seguinte forma:--------------------------- 

 

 

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

 

 

1.1. – Proposta de aprovação da ata nº 16/2020;------------------------------------------- 

 

De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, foi 

colocada à votação a ata nº 16/2020, relativa à reunião de câmara realizada no dia cinco de 

agosto de dois mil e vinte, que foi previamente enviada a todos os eleitos e aprovada por 

maioria com a abstenção do vereador Arlindo José Clemente Morais por não ter participado na 

mesma.(Deliberação nº 313)------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 

O vereador Vítor Picado colocou as seguintes questões:----------------------------------------------------

Relativamente à prestação de serviços para recuperação de dívidas, nomeadamente de 

habitação social, perguntou quais os valores entretanto recebidos, uma vez que depois de ter 

consultado os processos ficou com impressão que algumas destas dívidas já estariam 

prescritas ou até mesmo anuladas, e o que é que está delineado para o futuro.---------------------
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Relativamente ao início do ano letivo e tendo em conta os constrangimentos provocados pela 

pandemia COVID-19, perguntou como é que o mesmo está a ser preparado.--------------------------

Relativamente à supressão de transportes em todo o concelho de Beja, assunto que colocaram 

em maio e que tem provocado situações gritantes do ponto de vista de apoio às populações, 

perguntou como é que a Câmara Municipal de Beja está a acompanhar a situação e como é 

que se poderá contornar este problema, disse.---------------------------------------------------------------- 

 

O vereador Arlindo Morais informou que a Câmara Municipal já realizou duas reuniões com os 

diretores dos Agrupamentos de Escolas nº 1 e 2 e quinta e sexta-feira reunirão pela terceira 

vez relativamente ao arranque do ano escolar.----------------------------------------------------------------

Referiu que o período de aulas que os alunos do 12º ano e do pré-escolar tiveram depois do 

desconfinamento serviu de alguma forma também para perceber como é que se poderia criar 

e assegurar circuitos de entrada e de saída, zonas de desinfeção, utilização de balneários e 

casas de banho, etc..--------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoje mesmo de manhã reuniu com a Proteção Civil para fixar, semanalmente ou até 

diariamente, períodos de desinfeção com peróxido de hidrogénio no exterior e nas zonas de 

lazer, matéria que será discutida na reunião com os diretores.--------------------------------------------

A situação que será por ventura a mais complicada, são os refeitórios e como é que se irá atuar 

naquele período de duas horas, com entradas e saídas, higienização de todos os utensílios, 

etc..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relativamente aos turnos e horários dos alunos do pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos ainda não tem 

conhecimento, há vários modelos e formas mas será cada Agrupamento a fazer esta gestão 

tendo em conta o número de alunos, professores e assistentes operacionais.------------------------

Acrescentou que o Agrupamento nº 2 irá ter mais sete assistentes operacionais e haverá uma 

bolsa de recrutamento crê que durante doze meses para colmatar qualquer insuficiência que 

surja, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à recuperação de dívidas com 

base no plano desenvolvido pelo Gabinete de Ação Social, informou que foi desde logo 

possível recuperar habitações vazias e que estavam na posse de pessoas que nem sequer nelas 

habitavam, recuperaram-se valores de dívida de uma só vez e foram celebrados acordos de 

prestação com alguns dos inquilinos que não tinham planos de pagamento em vigor, 

diligências estas concluídas pela pessoa contratada para o efeito.--------,-------------------------------

Relativamente ao valor da receita angariada não consegue nesta altura dizer qual foi mas 

procurará junto do serviço indagar qual o número de situações em que se fez acordo, quais os 

inquilinos que pagaram de uma só vez e quais os que continuam em falta com o Município de 

Beja depois de devidamente contatados e notificados.------------------------------------------------------

Relativamente ao transporte público rodoviário, e como já referiu em maio, recordou que a 

Rodoviária do Alentejo entrou em lay-off no dia 01 de abril e, desde essa data, que a rede de 

transportes no concelho e distrito sofreu um corte substancial naquela que era a prestação de 

serviços que vinha sendo efetuada até ao final de março. Esta redução não foi sentida até 

meados de maio, contudo, e com a entrada na 2ª fase de desconfinamento, a procura voltou 

acentuadamente. Nessa altura, o Município de Beja, como praticamente todos os outros 

municípios do distrito, entrou em contato com a CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do 

Baixo Alentejo, entidade que neste momento gere a rede de transportes intermunicipais e 

interdistritais, e foram acrescentados alguns transportes àqueles que vinham sendo efetuados 

desde o dia 01 de abril (exemplos: Quintos, Padrão, Vila Azedo, Trigaches e Mombeja que não tiveram 

nenhum transporte diário durante dois meses passaram a ter um de ida e volta por dia, Albernoa, 

passou a ter duas carreiras, Baleizão e Nossa Senhora das Neves passaram a ter três ou quatro, Salvada 

e Cabeça Gorda passaram a ter duas). Esta rede, que foi construída a partir do dia 01 de junho, 

funcionou minimamente mas, no dia 29 de julho, a Câmara Municipal é informada pela 

Rodoviária do Alentejo que iria haver um corte nalguns transportes, o que aconteceu 
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imediatamente no dia 01 de agosto, situação com a qual a Câmara Municipal de Beja se 

manifestou contra.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Face a isto o que é que a CIMBAL na prática teve de cortar? A CIMBAL gere as receitas do 

ProTrans – Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público e do 

PART – Programa de Apoio à Redução Tarifária transferidas pelos municípios para fazer a 

gestão da Autoridade de Transportes até que o concurso público internacional seja 

homologado e possa eventualmente ser adjudicado, o que se prevê para a altura do Carnaval 

ou Páscoa do próximo ano, voltando-se à normalidade e restituição de todas as carreiras que 

existiam mas, até lá, a gestão é feita mês a mês e a CIMBAL já não tem verbas destes 

programas uma vez que as gastou ao longo destes três meses e, enquanto o orçamento 

suplementar de reforço de verbas não for publicado, à grande dificuldade em dar resposta a 

esta situação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Depois, quais foram os transportes que a CIMBAL abdicou para poder reduzir a fatura que paga 

mensalmente à Rodoviária do Alentejo? Abdicou sobretudo dos transportes que fazem 

ligações a outras comunidades intermunicipais e alguns com números muito reduzidos de 

passageiros. No Concelho de Beja foram afetadas duas carreiras, uma extensão à Mina da 

Juliana e uma que saia às 16:10h de Beja em direção à Zambujeira do Mar que passa por Santa 

Vitória e Ervidel, carreira que custa 10.000,00 €/mês à CIMBAL. As Câmaras Municipais de Beja 

e Aljustrel ofereceram-se para que, partilhando os custos deste transporte, ele não fosse feito 

até à Zambujeira do Mar mas só até Aljustrel, proposta que foi rejeitada pela Rodoviária do 

Alentejo, alegando que não pode encurtar a carreira e que o autocarro tem mesmo de ir até à 

Zambujeira do Mar, e portanto, não se conseguiu ultrapassar este constrangimento que 

encurtaria o tempo de espera em Beja para as pessoas de Santa Vitória que, não podendo ir às 

16:10h, tem uma alternativa às 18:40h, ficam é mais duas horas em Beja do que aquilo que 

ficariam em condições normais. A extensão que foi abolida para a Mina da Juliana, que era 

uma carreira por dia em período não escolar, tem outros contornos, isto é, a informação que a 

Rodoviária do Alentejo fez chegar à CIMBAL é que esta carreira teria uma média de menos três 

passageiros diários e como tal é muito complicado mantê-la, contudo, a Câmara Municipal de 

Beja irá estudar uma alternativa para poder repô-la.---------------------------------------------------------

Face ao exposto, as expetativas são que o orçamento suplementar seja publicado, que a 

CIMBAL possa receber duzentos ou trezentos mil euros, ainda este ano, para poder repor todas 

as carreiras que estavam em vigor até 30 de julho, incluindo a carreira normal para a 

Zambujeira do Mar, e que a própria Rodoviária, a partir de setembro, reforce o sistema de 

transportes que tem tido em vigor desde a altura que a pandemia começou até porque está aí 

o início do ano letivo e os passes escolares representam 50% dos passes totais que a 

Rodoviária vende, portanto, havendo este acréscimo de procura por via dos alunos e sendo a 

receita substancialmente maior a partir do mês de setembro, espera-se que a Rodoviária, por 

iniciativa própria, reforce o serviço de transportes que está seriamente amputado desde o dia 

01 de abril, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O vereador Vítor Picado agradeceu a explicação do senhor Presidente da Câmara e espera que 

a Câmara Municipal de Beja consiga fazer pressão junto da CIMBAL e esta junto da Rodoviária 

do Alentejo para que as coisas sejam retomadas com a normalidade que se impõe a uma 

capital de distrito e o mais depressa possível porque esta situação, além de ser muito 

preocupante a todos os níveis, também contribui para o abandono das aldeias em que 

algumas já perderam as Juntas de Freguesias, escolas, postos de correios, GNR, retirando-lhes 

os transportes é vedar um conjunto delas ao seu completo abandono, disse.------------------------- 

 

A vereadora Sónia Calvário, colocou as seguintes questões:------------------------------------------------

E se não houver os duzentos ou trezentos mil euros do orçamento suplementar para se repor 

as carreiras? E se o Ministério da Educação entender fazer um horário desfasado onde os 

alunos terão uma grande parte das aulas via digital como aconteceu no final do terceiro 
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período letivo? Será que a Rodoviária do Alentejo vai ter interesse em repor as carreiras 

habituais no período?-------------------------------------------------------------------------------------------------

Relativamente à resposta da Rodoviária do Alentejo sobre a supressão da carreira da Mina da 

Juliana por ter apenas dois/três passageiros, também não sabe a razão mas é normal quando 

existe supressão de transportes que as pessoas se tentem organizar acabando depois por 

deixar de os utilizar o que colide com outra questão, nomeadamente não existir, a nível 

nacional, uma verdadeira política ecológica no sentido de sensibilizar para a partilha de 

transporte e para a utilização do transporte público.---------------------------------------------------------

Relativamente à recuperação de dívidas e na sequência da resposta dada ao vereador Vítor 

Picado perguntou se, no âmbito da pandemia, houve algum pedido de moratória.------------------

Relativamente ao coronavírus SARS-CoV-2, COVID-19 e aos testes efetuados aos lares na área 

geográfica da CIMBAL, perguntou se houve dados relevantes e qual é a situação atual da 

pandemia no Concelho de Beja.------------------------------------------------------------------------------------

Finalmente perguntou qual foi a intenção da Câmara Municipal de Beja na informação que 

prestou relativamente à vigilância na praia fluvial dos Cinco Reis deixar de existir porque na 

sua opinião a informação só é informação se for útil e, neste caso, não lhe parece ter sido, e 

embora certamente a Câmara Municipal deva estar a estudar essa questão, existem formas de 

dar volta à situação porque existe um espaço concessionado fechado e portanto poderá haver 

alguém dentro do bar a vigiar para que, mesmo não podendo fazer a segurança do espaço 

exterior, possa chamar a PSP ou GNR, inibindo quem pretenda ter intenções menos adequadas, 

disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, começou por dizer que a Câmara Municipal de 

Beja não consegue prever e não tem nenhum plano B para acionar caso os transportes 

públicos da Rodoviária do Alentejo não venham a suprir toda a extensão do horário escolar 

porque a solução dos táxis a pedido que foram colocados ao serviço do 11º e 12º anos durante 

um mês e meio com um número limitado de alunos e com um custo na ordem dos 4.000,00 € 

não pode funcionar neste contexto por não ser suportável, portanto espera-se que haja uma 

adequação possível para estas carreiras.------------------------------------------------------------------------

Relativamente à questão concreta da Mina da Juliana e ao facto de média ser de três ou 

menos passageiros e de poder haver menos procura porque há menos oferta, referiu que isso 

não se aplica a este período não letivo porque nestes períodos, férias do Natal, Páscoa e férias 

grandes, até 2019, a Mina da Juliana nunca teve carreiras, ou seja, esta carreira foi comprada 

pela Câmara Municipal de Beja no âmbito do PART – Programa de Apoio à Redução Tarifária, e 

não deixa de ser desolador para os residentes na Mina que, ao fim de vinte anos de luta para 

terem uma carreira deste género, só a tenham durante um ano por este motivo que a 

Rodoviária alegou, e portanto, a autarquia tem que continuar a pugnar para que esta carreira 

se mantenha.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relativamente à recuperação de dívidas, informou que os pagamentos de março, abril e maio 

podem ser feitos, sem qualquer penalização, até 31 de dezembro de 2020 até porque a 

tesouraria fechou a 13 de março e só reabriu no dia 01 de junho.----------------------------------------

Relativamente ao coronavírus SARS-CoV-2, COVID-19 deu conhecimento que a informação que 

recebeu aponta para 5 casos no Concelho de Beja e pela primeira vez, desde que a pandemia 

começou, e foi informado disto ontem à tarde, a Autoridade de Saúde Pública do Alentejo 

considera que há um surto no Concelho de Beja, nomeadamente na freguesia de Cabeça 

Gorda que tem 4 dos 5 casos do Concelho. As pessoas estão em casa isoladas e estão a ser 

acompanhadas pela Junta de Freguesia, Câmara Municipal e Autoridade Pública de Saúde.------

Foram efetuados testes e despistagens a todos os lares do concelho, utentes e funcionários, os 

resultados deram negativos, os testes efetivamente não estão a ser repetidos mas não existe 

neste momento conhecimento de suspeitas de casos positivos. As instituições estão a ser 

monitorizadas pelas respetivas Proteções Civis Municipais, Segurança Social e Autoridade 

Pública de Saúde, através de visitas regulares, apontando tudo aquilo que tem de ser corrigido 



 

Página 5 de 12 
 

em cada momento e em cada Lar, ficando os próprios responsáveis em implementar as 

medidas de segurança que eventualmente não estejam a ser seguidas no sentido de evitar 

casos graves.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relativamente à Praia Fluvial dos Cinco Reis, informou que efetivamente foi notificado, pelo 

Departamento de Segurança Privada da Polícia de Segurança Pública, que em espaços públicos 

de acesso não condicionado, não é permitido ter segurança e portanto no dia seguinte, a 

segurança, que era apenas uma pessoa desarmada, foi retirada. Só é permitido ter segurança 

em espaço público de acesso condicionado daí que só poderia haver na praia se a mesma 

estivesse vedada, com baias ou outro tipo de barreiras, como não tem nada disso não é 

permitido. De momento não existe ainda nenhuma alternativa, terá que ser pensada uma 

solução porque se está a falar de património do Municipio, num valor muito significativo, num 

sítio ermo fora da localidade, e tudo o que a Câmara Municipal fez, fê-lo com boa-fé. Não sabe 

se o Município de Beja foi feliz ou não a noticiar o facto, mas entendem também que não se 

ganha nada em esconder as situações, não culpam ninguém, foi o que foi, a Lei é assim, irão 

defender-se quando forem notificados do ato de culpa apresentando os seus argumentos e 

depois caberá às instâncias próprias decidirem sobre esta matéria.--------------------------------------

Relativamente à sugestão da vereadora Sónia Calvário, se o segurança ficar no espaço 

concessionado, em bom rigor não pode sair desse espaço a não ser que se vede o mesmo e ele 

fique vigilante para, se houver alguma malfeitoria noutro ponto, possa telefonar 

imediatamente para a GNR, mas é uma solução que não está delineada.-------------------------------

Acrescentou ainda que o Município de Beja fez um conjunto de perguntas sobre esta matéria à 

Autoridade e, por exemplo, relativamente à segurança nos espaços das “barraquinhas” que 

estão quatro dias na Rua Capitão João Francisco de Sousa ou na Praça da República, pela altura 

do Mercadinho de Natal e da Beja Romana, a resposta foi que objetivamente não pode haver 

segurança privada a não ser que os espaços estejam todos vedados por grades que impeçam o 

acesso público livre, portanto, são também situações que terão de ser corrigidas no futuro, 

disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à ordem do dia.---------------------------------- 

 

 

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

 

 

2.1. – Proposta de abertura de procedimento para recurso ao crédito;------ 

 

O regime de crédito dos municípios encontra-se disciplinado no Regime Financeiro das 

Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais, Lei nº 73/2013, de 03 de setembro, nos artigos 

49º e 52º.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verifica-se que há necessidade de recurso ao crédito para fazer face ao financiamento da obra 

de reabilitação do edifício das “Modas Felício” sito na Praça da República, n
os

 25, 27 e 28 e Rua 

Dr. Afonso Costa, n
os

 2, 4, 6, 8, 10 e 12, em Beja.--------------------------------------------------------------

O prazo do empréstimo é de 15 anos e período de carência de 2 anos.---------------------------------

O valor do empréstimo é de 700.000,00 €.----------------------------------------------------------------------

Prestações trimestrais.-----------------------------------------------------------------------------------------------

O procedimento prévio para escolha da instituição de crédito terá de ser o da consulta a, pelo 

menos, três instituições de crédito, propondo-se a consulta às seguintes entidades: Montepio; 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo (CCAM); CGD; Millennium BCP; BPI e Santander Totta.-------------

Logo que exista relatório de análise de propostas deverá este ser aprovado pela Câmara e, 

posteriormente, presente à Assembleia Municipal, acompanhado do mapa demonstrativo da 

capacidade de endividamento do Município, onde o órgão deliberativo confere autorização à 

Câmara para a contratação do empréstimo;--------------------------------------------------------------------
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Critérios de adjudicação:---------------------------------------------------------------------------------------------

Taxa fixa …………….……………………………………..………………………………………………………………………. 80% 

Outros encargos ………………………………………..….…………………………………………………………………. 20 % 

A classificação final de cada proposta será o somatório de cada uma das classificações 

parcelares de 0 a 100, afetada da percentagem de ponderação do critério.---------------------------

Os critérios serão calculados de acordo com a seguinte ponderação:------------------------------------

Taxa fixa:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta com o valor da taxa fixa mais baixa – 100 valores;------------------------------------------------

Restantes valores – Calculados de uma forma proporcional de acordo com o valor da taxa 

proposta:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V = Valor da taxa fixa mais baixa proposta/valor da taxa fixa da proposta analisada.----------------

Outros Encargos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta com o valor anual dos encargos mais baixo – 100 valores;-------------------------------------

Restantes valores – Calculados de uma forma proporcional de acordo com o valor dos 

encargos anuais, doze meses, indicados na proposta;--------------------------------------------------------

V = Valor dos Encargos anuais mais baixos/valor dos encargos anuais da proposta analisada.----

Em caso de empate será adjudicada a proposta com o valor de “taxa fixa” mais baixo e se o 

empate subsistir será considerada a instituição que tiver o maior saldo em dívida a 31 de 

dezembro de 2019 de empréstimos contratados.-------------------------------------------------------------

Taxa base de referência – As propostas terão de tomar como taxa base a taxa fixa até 1,564%, 

sendo excluídas todas as propostas que não forem apresentadas dessa forma.----------------------

Procedimentos a tomar pelos consulentes:---------------------------------------------------------------------

As propostas deverão ser entregues no Município de Beja, Edifício Administrativo do Parque 

de Feiras e Exposições de Beja, até às 16:00h do 10º dia (dias seguidos) contados após a data de 

envio do convite, sendo obrigatório que as mesmas contenham informação que permita aferir 

da totalidade dos encargos que o Município suportará com a contração do empréstimo, 

nomeadamente para o cálculo do critério de adjudicação, outros encargos numa base anual, 

doze meses.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O ato público de abertura de propostas terá lugar no Auditório do Edifício Administrativo do 

Parque de Feiras e Exposições de Beja, pelas 11:00h do dia útil seguinte ao final do prazo para 

apresentação das propostas.----------------------------------------------------------------------------------------

O prazo de validade das propostas deverá ser de, pelo menos, 90 dias, contados a partir do dia 

seguinte ao do ato público de abertura das propostas.------------------------------------------------------

A utilização do empréstimo só poderá ocorrer após o visto prévio favorável do Tribunal de 

Contas sobre as cláusulas do respetivo contrato, o qual só se tornará eficaz com a observância 

desta formalidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

O presente processo de consulta será conduzido por um júri, constituído pelos seguintes 

funcionários municipais: O Chefe do GAI, Engº João Margalha, o Chefe da DAF, Dr. João 

Machado e o Chefe do SCPO, Dr. António Guerreiro. Membros Suplentes: Técnicas Superiores, 

Sílvia Valadas e Vanda Batista.--------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

314)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

2.2. – Proposta de ratificação do aditamento ao protocolo de parceria;----- 

 

Presente o aditamento ao protocolo de parceria para a valorização e conservação do 

Convento de Nossa Senhora da Conceição – Museu Regional Rainha Dona Leonor, em Beja, 

celebrado em 24 de abril de 2019, entre a Associação de Desenvolvimento Regional Portas 

do Território, a Direção Regional de Cultura de Alentejo e o Município de Beja:--------------------

Cláusula 1ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aditamento à cláusula 6ª do Protocolo de Parceria para a Valorização e Conservação do 
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Convento de Nossa Senhora da Conceição – Museu Regional Rainha D. Leonor, em Beja;---------

1. A Cláusula 6ª, passa a ter a seguinte redação:---------------------------------------------------------------

[…] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Financiar 20% da contrapartida nacional, no montante máximo de 60.000,00 €, sendo este 

valor pago em tranches, no decurso dos anos de 2020 e 2021, estando o valor de cada tranche, 

condicionado à disponibilidade orçamental e aprovação dos fundos disponíveis.--------------------

2. No mais mantém-se em vigor todo o clausulado do Protocolo de Parceria assinado entre as 

partes em 24 de abril de 2019.-------------------------------------------------------------------------------------

Cláusula 2ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entrada em vigor e produção de efeitos;------------------------------------------------------------------------

O presente aditamento e alteração entra em vigor na data da sua assinatura e tem duração 

coincidente com o Protocolo inicial.------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado ratificar por unanimidade.(Deliberação nº 315)---------------------------------------------- 

 

 

2.3. – Proposta de aprovação de minuta de contrato de arrendamento 

rural de prédio rústico;-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Presente a minuta de contrato de arrendamento rural de prédio rústico denominado 

“Courela da Atalaia”, sito na União de Freguesias de Salvada e Quintos, a celebrar entre o 

Município de Beja, e Rogério Mateus Palma.------------------------------------------------------------------

Declarou o Primeiro Outorgante que, o Município de Beja é dono e legítimo possuidor do 

prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 851, da Freguesia de Salvada, 

denominado "Courelas da Atalaia" e inscrito na matriz predial rústica da União das Freguesias 

de Salvada e Quintos sob o artigo 32, Secção 1D, com a área de 26,974 hectares.-------------------

Pelo presente contrato, dá de arrendamento ao Segundo Outorgante o referido prédio, nas 

seguintes condições:--------------------------------------------------------------------------------------------------

Primeira – Fim:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

O local arrendado destina-se à exploração de uma ou mais culturas de natureza sazonal, no 

âmbito do arrendamento de campanha previsto na alínea h) do artigo 5º do Decreto-Lei nº 

294/2009, de 13 de outubro, que aprovou o Novo Regime do Arrendamento Rural.----------------

Segunda – Duração do Arrendamento:--------------------------------------------------------------------------

O arrendamento tem a duração de dois anos, contados a partir da assinatura do contrato, nos 

termos do artigo 9º, nº 5 do Decreto-Lei nº 294/2009, de 13 de outubro.------------------------------

Terceira – Renda:------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. A renda anual é de 1.550,00 € e vencer-se-á no momento da celebração do contrato e a 

seguinte no mês correspondente do ano seguinte.-----------------------------------------------------------

2. A renda é paga na Tesouraria da Câmara Municipal, sita na Rua de Angola nº 5, em Beja, 

dentro do horário normal de atendimento público.----------------------------------------------------------

Quarta – Revogação do Arrendamento:-------------------------------------------------------------------------

1. O Município pode dar por terminado o arrendamento se o arrendatário não cumprir as 

obrigações a seguir identificadas:----------------------------------------------------------------------------------

a) Forem alteradas as condições iniciais do contrato, designadamente por incumprimento do 

pagamento anual da renda fixada, desvio do objeto do arrendamento e ainda quando se 

verifiquem perturbações ou deficiências graves na organização e regular desenvolvimento da 

atividade;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Cessação ou suspensão, total ou parcial, pelo arrendatário da exploração do prédio.-----------

2. A resolução do contrato não dá lugar ao pagamento de quaisquer indemnizações.--------------

Quinta – Caducidade:-------------------------------------------------------------------------------------------------

O contrato de arrendamento caduca:----------------------------------------------------------------------------
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a) Findo o prazo estipulado;-----------------------------------------------------------------------------------------

b) Por morte do arrendatário.--------------------------------------------------------------------------------------

Declarou o Segundo Outorgante: Que aceita o presente contrato nos termos e condições 

acima referidas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 316)--------------------------------------------- 

 

 

2.4. – Auto de cedência temporária;---------------------------------------------------------------- 

 

A Câmara Municipal de Beja, fiel depositário do material abaixo referido, solicitado pela 

Câmara Municipal de Vidigueira para integrar uma exposição do Centro Interpretativo do 

Vinho de Talha, junto ao painel intitulado “História Milenar” em que se irá fazer alusão à 

ocupação romana do território e à produção de vinho, cede temporariamente a peça em 

questão, por um período de doze meses, com início a …/…/2020, com possibilidade de 

renovação automática por iguais períodos salvo denúncia de uma das partes.------------------------

Para o efeito, a entidade requisitante responsabiliza-se pela peça emprestada, ficando esta à 

sua guarda e cuidado, desde a sua recolha no local de origem até ao seu retorno no mesmo 

local, incluindo transporte, bem como a realizar seguro que cubra o valor da peça durante o 

período em que a mesma se encontra sob sua responsabilidade, designado por “prego a 

prego”. O valor a segurar vem descrito abaixo, na lista de identificação da peça. Deverá, 

igualmente, divulgar na legenda da peça o seu local de origem e a entidade emprestadora.------

-Se, por razões de interesse público, a entidade emprestadora necessitar da peça no período 

de duração da cedência, deve solicitar a sua devolução à entidade requisitante com a devida 

antecedência e a entidade requisitante deve devolvê-la no prazo de trinta dias, a contar da 

data de receção da notificação a efetuar para o efeito pela entidade emprestadora, sem que 

daqui decorra qualquer dever de indemnização.--------------------------------------------------------------

Qualquer alteração ao acima estipulado necessita do consentimento prévio, por escrito, da 

entidade emprestadora.----------------------------------------------------------------------------------------------

Designação do objeto: dolium romano;--------------------------------------------------------------------------

Matéria: cerâmica;----------------------------------------------------------------------------------------------------

Proveniência: Monte do Bolor 3 / …;-----------------------------------------------------------------------------

Nº de inventário: MBL-10-11746;----------------------------------------------------------------------------------

Dimensões: altura 88cm; diâmetro máximo 62cm; diâmetro base 25cm; diâmetro boca 26cm;-

Estado de conservação: Razoavelmente bom. A peça apresenta algumas fissuras ao longo do 

perfil, desde o bordo, prolongando-se até ao fundo. Estas foram alvo de um processo de 

conservação preventiva (reforço com gaze e cola) que se deverá manter.--------------------------------

Valor para seguro: 1.000,00 € (mil euros);-----------------------------------------------------------------------

Acondicionamento para transporte: A peça está acondicionada em caixa de madeira com 

placas de poliestireno para estabilizar. A posição da peça deve ser mantida na vertical, de 

modo a manter a sua integridade física.-------------------------------------------------------------------------

Responsabilidade pelo Transporte da Peça: Entidade Requisitante.-------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 317)---------------------------------------------- 

 

 

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

Requerido por Manuel António Jesus Valente, que pretendendo vender o prédio sito na Rua 

do Forno, nº 5, em Beja, pelo valor de 32.500,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se 

esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e venda. 

Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 

alienação, interesse no exercício do mesmo.-------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 318)-------- 
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2.6. – Pedido de certidão de destaque de parcelas;--------------------------------------- 

 

Solicitado por Manzaca e Moreira Associados, Ldª, com sede em Estrada de Ferreira, nº 6, em 

Cuba, na qualidade de proprietário do prédio sito na Rua das Pedras, n
os

 20 e 22 em Beja, 

certidão em como não há inconveniente no destaque de uma única parcela no prédio urbano 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 2800/20181206 e inscrito na matriz 

predial sob o artigo 3660-P da União de Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João 

Baptista, com a área de 190,70m
2
 (nº 20 e nº 22).------------------------------------------------------------

Certifica-se que o destaque do prédio não constitui operação de loteamento urbano, pois 

reúne os requisitos do destaque de parcela, dentro do aglomerado urbano de Beja de acordo 

com o nº 4 do artigo 6º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação.----

Não é permitido efetuar, na área correspondente ao prédio originário e no prazo de 10 anos, 

outro destaque de parcelas, nos termos do nº 6 do artigo 6º do referido decreto.-------------------

Foi deliberado certificar por unanimidade.(Deliberação nº 319)-------------------------------------------- 

 

 

2.7. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

de licença especial de ruído, licença de ocupação de espaço público e 

licença de recinto improvisado;------------------------------------------------------------------------  

 

Solicitado pela Associação Juvenil Lendias d’Encantar, a isenção do pagamento das taxas 

devidas pela emissão de licença de ocupação de espaço público e licença de recinto 

improvisado, para a montagem de palco no Parque Vista Alegre, em Beja, no âmbito da 

realização do evento “Grávida abandonada procura namorado”, entre os dias 11 e 25 de 

agosto de 2020.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 320)----------------------------------------------- 

 

Solicitado pela Associação Juvenil Lendias d’Encantar, a isenção do pagamento das taxas 

devidas pela emissão de licença especial de ruído, no âmbito da realização do evento “Grávida 

abandonada procura namorado”, no Parque Vista Alegre, em Beja, dias 13, 14, 20 e 21 de 

agosto de 2020.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 321)----------------------------------------------- 

 

 

2.8. – Resumo Diário de Tesouraria nº 155, relativo ao dia dezoito de 

agosto de dois mil e vinte;--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de dois milhões, 

oitocentos e sessenta e dois mil e setecentos e oitenta e sete euros, sendo dois milhões, 

quatrocentos e setenta e um mil, setecentos e trinta e quatro euros e treze cêntimos de 

operações orçamentais e trezentos e noventa e um mil, cinquenta e dois euros e oitenta e 

sete cêntimos de operações não orçamentais.-----------------------------------------------------------------

Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

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

 

O munícipe Hélder Parrinha colocou as seguintes questões:-----------------------------------------------

Perguntou, relativamente à possibilidade de instalar os tribunais extrajudiciais dos Julgados de 

Paz em Beja, se o senhor Presidente da Câmara já tem uma resposta para lhe dar, uma vez que 
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na última reunião não conseguiu responder mas disse que iria indagar junto da Drª Paula 

Pestana para averiguar e informar como é que se processa essa instalação.---------------------------

Perguntou o que é que o senhor Presidente da Câmara pode avançar sobre uma notícia que 

saiu no Diário de Notícias, de 11 de agosto de 2020, intitulada “Intercidades vai ganhar nove 

destinos no sul do país”.----------------------------------------------------------------------------------------------

Deu conhecimento que na Rua Bernardo Santareno existem dois moloks, um em frente do 

outro, o que na sua opinião não faz muito sentido.-----------------------------------------------------------

Voltou a sugerir a plantação de flores da época no Jardim Público e perguntou qual a 

possibilidade de voltar a abrir a porta da casa de banho para quem circula na rua a poder 

utilizar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perguntou por último qual é a situação e se a Câmara Municipal já tomou alguma posição 

relativamente às caves que foram abertas ilegalmente pelos inquilinos para servirem de 

arrecadações nos prédios do Bairro Beja II, nomeadamente nas Ruas Marques da Costa e Pablo 

Neruda, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à instalação dos Julgados de Paz 

informou que ainda não houve tempo para se debruçarem sobre a matéria, contudo a maior 

parte destes tribunais extrajudiciais existem em localidades que não têm Comarcas ou 

Tribunais de 1ª instância. Não sabe exatamente quais os procedimentos para instalação dos 

Julgados de Paz, nomeadamente, o que é que um município precisa de disponibilizar, como é 

que funciona e nem sequer sabe se será útil em Beja haver Julgados de Paz em paralelo com 

tribunais mas, se houver utilidade, sem ser das coisas mais urgentes para o concelho, nada 

afasta de a médio prazo se instalar um Julgado destas características em Beja.-----------------------

Relativamente ao intercidades e aos nove destinos novos não sabe responder e não sabe 

sequer se está a falar de destinos só com linhas eletrificadas ou não.-----------------------------------

Relativamente aos moloks na Rua Bernardo Santareno que estão frente a frente já devem 

estar lá há algum tempo e se não existem reclamações de lixo acumulado não lhe parece haver 

necessidade de remover um dos equipamentos porque na sua opinião, onde as coisas não são 

problema, não se deve dar prioridade maior.------------------------------------------------------------------

Relativamente ao Jardim Público terá que ver com a Engª Fátima Cruz a possibilidade de 

plantar flores da época porque não sabe exatamente que flores existem no Viveiro Municipal 

que possam lá ser colocadas.---------------------------------------------------------------------------------------

Relativamente às casas de banho, estas estão abertas apenas para o interior do Jardim, e é 

intenção da Câmara Municipal intervir nas mesmas, assim como irá intervir nas do Largo dos 

Duques e Parque de Campismo. As próximas serão as da Casa da Cultura embora estas sejam 

em espaço fechado.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Relativamente às caves nos prédios do Bairro Beja II, nomeadamente na Rua Marques da Costa 

e Pablo Neruda, referiu que há coisas muito estranhas na cidade que têm de ver como é que 

foram licenciadas e autorizadas mas são situações que têm de ser averiguadas, disse.------------- 

 

A munícipe Manuela Agatão, relativamente à situação do caso que tem vindo a expor nestas 

reuniões de câmara sobre o prédio sito na Rua General Teófilo da Trindade, onde reside a sua 

mãe, voltou a manifestar a sua indignação e referiu que a sua paciência esgotou.-------------------

Os prazos estão há muito ultrapassados, o chiqueiro continua, o cheiro é terrível, os cães estão 

acorrentados numa escada, subnutridos, defecam e urinam ali mesmo e o lixo amontoa-se no 

interior do prédio e no terraço.------------------------------------------------------------------------------------

Entretanto contatou a PSP para tentarem resgatar os animais mas o individuo quando se 

apercebe destas movimentações esconde-os. Não sabe se esta pessoa é portadora de COVID-19 

devido à falta de higiene e à tosse que apresenta o que representa um risco para todos.----------

Deu conhecimento que publicou no facebook imagens e vídeos e até gostava que o senhor 

Presidente visse os comentários que lhe dirigem a ele, aos vereadores e delegados de saúde 

porque esta situação vem desde 1998 quando a pessoa em causa construiu o pombal que até 
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hoje se mantém e que foi mandado demolir por posse administrativa em 2009. Os Delegados 

de Saúde, foram ao local, concluíram ser evidentes os sinais de insalubridade pública mas 

depois ninguém faz nada. Uma das filhas do individuo, que vive em condições de miséria e de 

falta de higiene, pediu para uma assistente social visitar a habitação e a senhora disse nunca 

ter visto uma coisa daquelas. O prédio, propriedade do senhor Eduardo das Mercês e do 

irmão, João das Mercês, é habitado por familiares e, a sua mãe, que vive com uma depressão 

crónica há anos, é a única inquilina. Como já tinha referido na outra reunião em que esteve 

presente, a água que abastece o prédio foi fechada por causa das infiltrações, situação que já 

reportou à EMAS, eles abrem-na conforme as suas necessidades e a sua mãe tem que fazer a 

sua higiene pessoal de balde e continua a pagar um bem que não está a usufruir.-------------------

Já consultou imobiliárias para tentar arranjar um T2 mas é extremamente difícil porque a única 

fonte de rendimento da sua mãe é a pensão de sobrevivência do seu pai que já faleceu.----------

Assim, vai tomar as medidas necessárias para resolver a situação e uma coisa é certa, a sua 

mãe tem que sair daquele local, portanto se não há capacidade de intervenção da câmara pelo 

menos que lhe arranjem uma habitação para que a sua mãe possa viver os seus últimos anos 

de vida com alguma dignidade, disse.---------------------------------------------------------------------------- 

 

O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que existem na Câmara Municipal dois 

processos de caraterísticas diferentes sobre a situação do nº 58 da Rua General Teófilo da 

Trindade, um é a questão do lixo e dos animais e outro é questão da falta de abastecimento de 

água a algumas frações.----------------------------------------------------------------------------------------------

No caso em concreto da falta de abastecimento de água, no dia 13 de janeiro houve uma 

participação, no dia 11 de fevereiro realizou-se uma vistoria, no dia 12 de março foi notificado 

o proprietário para proceder às correções e no dia 09 de março foi notificada a mãe da D. 

Manuela. O que os serviços informaram foi que estão esgotados, desde final de abril, os 30 

dias mas que, até agora, nem a EMAS nem quem foi notificado, nomeadamente a mãe da D. 

Manuela, confirmaram a execução ou não das correções, e esta comunicação é fundamental 

para que o Município possa tomar posse administrativa e intervir em propriedade privada.------

Relativamente ao outro processo, consta de facto a posse administrativa do ano 2009 para 

demolição do pombal e que acabou por não ser concretizada, mas este é um facto que 

desconhece o porquê.------------------------------------------------------------------------------------------------

O processo seguiu os seus trâmites regulares, com consulta da ULSBA e das Autoridades de 

Saúde, e no final do mês de março houve uma paragem do mesmo. Antes desta paragem, 

faltava intimar o proprietário a retirar o lixo, se não o fizesse seria a Câmara Municipal a fazê-

lo imputando-lhe depois as custas, e consultar uma empresa de limpeza, uma vez que a 

autarquia não tem capacidade interna de proceder a essa limpeza demonstrada nos factos e 

que resulta de uma vistoria efetuada no final do ano de 2019. Existe informação interna de 

como proceder desde finais de março e efetivamente reconhece que poderiam e deveriam ter 

feito mais alguma coisa e que o processo ficou parado por motivos informáticos. Da Unidade 

de Saúde sabe-se que a saúde mental do individuou não é a melhor.-----------------------------------

Assim, o Município pode e deve limpar os espaços comuns e o terraço, situação que não está 

subjugada a uma posse administrativa, ao contrário do pombal e, terá novamente de apelar ao 

bom senso e à ajuda da Saúde Pública, porque se trata efetivamente de um caso de saúde 

pública, não só de acumulação de lixo, de dejetos e de animais sem as menores condições, 

como também da própria saúde do proprietário do prédio, disse.---------------------------------------- 

 

A munícipe Manuela Agatão quis acrescentar ainda que foram enviados emails, tanto para a 

Câmara Municipal como para a EMAS, a comunicar que a situação da água não estava resolvida 

e tem provas deste facto.--------------------------------------------------------------------------------------------

Relativamente à Delegada de Saúde também não recebeu qualquer resposta sobre aquilo que 

foi ou será feito ou quais são os meios de atuação.-----------------------------------------------------------
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Sobre a saúde mental da pessoa, considera que se não está bem e havendo provas, porque as 

assistentes sociais verificaram a situação, só há uma solução que é interná-la e tratá-la, disse.-- 

 

 

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

 

Tendo em conta a necessidade de dar cumprimento às deliberações tomadas na presente 

reunião, foi a ata aprovada em minuta, nos termos do número três do artigo quinquagésimo 

sétimo da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro.------------------ 

 

 

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

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram dezassete horas 

e quinze minutos da qual, para constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57º da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, 

nomeado por deliberação de câmara, datada de 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 
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João Daniel Frazão Felício
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