
 
 

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 dezoito, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
dois de setembro 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), Ana Marisa de 
Sousa Martins Saturnino, Arlindo José Clemente Morais, João Manuel Rocha da Silva, Vítor 
Manuel Gomes Baia Santos Picado e Sónia Maria Horta do Calvário.------------------------------------
A assessorar o Executivo esteve também presente a Jurista Municipal, Drª Paula Cristina 
Madeira Pestana Mansinhos.---------------------------------------------------------------------------------------
Secretariou a reunião, Mariana Angélica Dias Valério Carocinho, Assistente Técnica, em 
conformidade com o disposto no número dois do artigo quinquagésimo sétimo da lei número 
setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro.----------------------------------------------- 
 
 

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

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

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

 
Verificada a existência de quórum para se constituírem em reunião, foi a mesma declarada 
aberta pelo senhor Presidente, que iniciou os trabalhos da seguinte forma:--------------------------- 
 
 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata nº 17/2020;------------------------------------------- 

 
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 17/2020, relativa à reunião de câmara realizada no dia dezanove 
de agosto de dois mil e vinte, que foi previamente enviada a todos os eleitos e aprovada por 
maioria com as abstenções dos vereadores, Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino e João 
Manuel Rocha da Silva por não ter participado na mesma.(Deliberação nº 322)------------------------ 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O vereador Vitor Picado questionou acerca do início do ano letivo e dos constrangimentos 
inerentes resultantes da decisão do executivo em permanência ter assumido algumas 
competências no âmbito da Educação, informação esta que obteve através de contactos com 
alguns pais/encarregados de educação e que lhe causou bastante estranheza pois muito 
recentemente a Câmara Municipal deliberou por unanimidade a não-aceitação das mesmas.--- 
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O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que o município assumiu algumas 
competências que já estavam fora dos concursos da DGEstE – Direção-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares, nomeadamente a questão dos refeitórios escolares. Entendeu-se 
que a Câmara Municipal de Beja estaria em condições de aceitar os transportes especiais e as 
atividades de enriquecimento curricular. Esta informação foi obtida no dia 04 de agosto em 
reunião tripartida mantida com a DGEstE Alentejo e com o Ministério da Educação. Não aceitar 
a competência dos refeitórios escolares desde já, implicaria um grave prejuízo para a 
comunidade escolar, podendo a mesma ficar privada durante meses do fornecimento de 
refeições escolares, situação que evidentemente a Câmara Municipal de Beja nunca permitira 
que acontecesse, daí assegurar esta competência porque o objetivo é fazer parte da solução, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vitor Picado lamentou o facto de só agora os vereadores da CDU receberem esta 
informação porque já tinham questionado na reunião anterior acerca do início do ano letivo e 
o executivo em permanência nada disse quando já tinha essa informação e se encontrava a 
desenvolver um conjunto de procedimentos para a aceitação dessas competências, o que na 
sua opinião revela falta de respeito, duvidando ainda da legalidade desta questão dado que foi 
decidido por unanimidade, tanto na Câmara como na Assembleia Municipal, a não aceitação 
das mesmas para este ano letivo, disse.------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, respondeu dizendo que só durante o mês de 
agosto decorreram estes procedimentos e que em momento algum foi referido que as 
decisões de junho em sede de Câmara Municipal e de Assembleia Municipal, teriam força para 
revogar a decisão tomada dentro de prazo fixado na Lei nº 50/2018 e que consistiam na 
aceitação da transferência de todas as competências na área da educação a partir de 01 de 
setembro de 2020. A tentativa de adiamento da Câmara Municipal de Beja foi baseada num 
email da DGAL e que se verificou na prática ser inexequível, disse.--------------------------------------- 
 
O vereador Vitor Picado voltou a solicitar a documentação com os fluxos de caixa da EMAS com 
a informação do pagamento das dívidas a fornecedores a 30, a 60 e a 90 dias, tendo o senhor 
Presidente da Câmara informado que iria solicitar essa informação à empresa no sentido de 
disponibilizar a mesma.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vitor Picado solicitou um Mapa de Trabalhos atualizado em relação à intervenção 
dos Percursos Acessíveis, salientando que o atraso no desenvolvimento desta obra esta a 
causar grande constrangimento aos comerciantes da zona do Castelo.--------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que a intervenção no Largo Lima Faleiro 
deveria estar concluída e não está. Disse ainda que se vai realizar uma reunião no próximo dia 
21 de setembro e que nessa altura será disponibilizada toda a informação necessária.------------- 
 
 

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

 
 

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

destinado ao financiamento da obra de reparação da Estrada Municipal 
entre Santa Vitória e Mina da Juliana;------------------------------------------------------------- 

 
Esta proposta foi retirada.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.2. – Resposta à exposição apresentada pela Associação Sistema 
Terrestre Sustentável – Zero e consequente submissão à Assembleia 
Municipal do Plano de Intervenção em Espaço Rústico da Fonte dos 
Frades;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 5273, de 27 de agosto de 2020, da Divisão de Administração Urbanística, 
informando que não tendo sido rececionado, no email da Câmara Municipal, a exposição 
efetuada pela Associação Sistema Terrestre Sustentável – Zero, por motivos relacionados com 
a capacidade dessa caixa de correio, a mesma não foi considerada na ponderação das 
exposições e reclamações apresentadas, no âmbito da discussão pública.-----------------------------
Tendo a entidade participante o comprovativo da sua entrega dentro do prazo a mesma terá 
que ser analisada o que justifica a presente informação e a reposição deste procedimento na 
fase de análise do resultado da discussão pública.------------------------------------------------------------
Considera-se de referir que a decisão de elaboração deste PIER, assim como os seus termos de 
referência, estiveram em consulta pública, entre 03 e 17 de junho de 2019 publicada pelo 
aviso nº 8983 do Diário da República de 23 de maio, para apresentação de propostas ou 
sugestões para serem tidas em atenção na concretização do plano.-------------------------------------
Seria nesse período que teria sido útil a apresentação destas preocupações para que tivessem 
sido avaliadas no decurso do processo de elaboração.-------------------------------------------------------
No entanto, considera-se que as questões colocadas estão salvaguardadas conforme se pode 
verificar nas respostas que a equipa deu aos aspetos técnicos elencados na exposição 
apresentada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resta ainda fazer as seguintes considerações ao conteúdo dessa exposição.--------------------------
As intervenções efetuadas, ao longo dos últimos anos pela De Prado nas propriedades que 
atualmente integram a área de intervenção deste PIER, encontravam-se, quando foi decidido 
dar início à sua elaboração, regularizadas no que se refere ao licenciamento municipal, com 
exceção de algumas das áreas ocupadas com os fermentadores. Estes licenciamentos foram 
efetuados com base no regime de exceção que o PDM admitia uma vez reconhecido, pela 
Assembleia Municipal, o interesse municipal das pretensões.---------------------------------------------
A decisão de elaborar o plano foi motivada pela intenção manifestada pelo proprietário de 
edificar novos espaços fundamentais para o funcionamento das atividades já instaladas, e pelo 
entendimento da parte da Câmara Municipal, que a dimensão deste empreendimento e o seu 
eventual desenvolvimento necessitaria de ser previamente planeado, avaliadas as suas 
implicações e definidas as medidas de minimização de impactos que estas intervenções 
sempre introduzem no território.----------------------------------------------------------------------------------
A elaboração do plano, que se entendeu sujeitar a um estudo de impacto ambiental, permitiu 
assim, avaliar todas as intervenções no território e não só as que estão sujeitas a 
licenciamento municipal. Nesta análise, participaram em várias reuniões gerais e setoriais as 
seguintes entidades, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, 
Agência Portuguesa do Ambiente, Instituto para a Conservação da Natureza e Florestas, 
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, Direção Geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, EDIA, Direção Regional de Cultura do Alentejo, EDP – Distribuição, 
Infraestruturas de Portugal, Direção Geral de Geologia e Energia, Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil.----------------------------------------------------------------------------------------
Estas entidades, que acompanharam o plano, emitiram o parecer final favorável à versão que 
agora se propõe para aprovação e que resultou do consenso que foi possível estabelecer entre 
todas as sensibilidades e interesses envolvidos no processo.----------------------------------------------
Assim, o Plano estabelece, as regras que deverão ser respeitadas para o desenvolvimento do 
projeto, adequando as regras gerais de um plano estratégico como é o PDM ao pormenor de 
um projeto, regras essas aprovadas nas condições definidas pelas entidades competentes que 
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se pronunciaram sobre o plano e sobre o modo como a Câmara Municipal deve fazer o 
acompanhamento e monitorização do seu desenvolvimento.---------------------------------------------
As correções que tiverem de ser efetuadas para dar cumprimento ao plano fazem parte desse 
acompanhamento e das medidas de tutela administrativa que a Câmara Municipal terá que 
tomar para lhe dar cumprimento mas, salvo melhor opinião, não pode nem deve ser 
confundido com o processo de aprovação do mesmo até porque será essa aprovação que 
permitirá de forma mais clara legitimar a tomada dessas medidas.--------------------------------------
Por último considera-se de referir que esta estratégia de elaboração de PIERs em situações em 
que é necessário fazer a aproximação de orientações estratégicas do PDM à realidade de 
projetos, que a Câmara Municipal considera terem interesse para o desenvolvimento do 
Concelho não foi unicamente efetuado para este caso, tendo sido já concluídos outros PIERs, 
como por exemplo o da Malhadinha e de Vale Travassos, e estão em curso outros, como o da 
Mingorra, o da Vila Galé, o do Telheiro, o da Figueirinha e o da Navarra.-------------------------------
Face aos esclarecimentos efetuados pela equipa e ao teor da presente informação considera-
se que continuam a estar reunidas as condições para a aprovação do Plano.--------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

323)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Os vereadores da CDU apresentaram a seguinte Declaração de Voto:-----------------------------------
“Depois de uma análise breve deste PIER, com base nos documentos submetidos, é importante 
deixar algumas considerações sobre o conteúdo do Plano.-------------------------------------------------
1 – Não pode deixar de se referir que a opção que tem vindo a ser seguida pelo Município de 
Beja de elaborar PIER, como recurso a um instrumento de planeamento quando se esgota o 
enquadramento baseado na figura do projeto, por se afigurar desajustada face às intervenções 
preconizadas e ao que está definido no PDM de Beja, é correta e desejável, e desenvolve-se de 
acordo com o que está definido e, de certa forma, com o que é incentivado, como prática 
consequente, pela legislação em vigor sobre os instrumentos de gestão territorial.-----------------
2 – O resultado é inegavelmente positivo, por se passar a conhecer melhor o território, por se 
equacionar e deixar claro os impactos sobre os diversos sistemas que compõem o espaço rural 
e principalmente por constituir um exercício de conciliação de valores e interesses existentes 
no território.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 – Dito isto, é importante apresentar algumas questões resultantes da análise dos 
documentos, que correspondem a matérias não essenciais que, naturalmente, não 
condicionariam o voto favorável da CDU, mas que assumem alguma relevância para poderem 
vir a ser consideradas como elementos a ter em consideração na fase de implementação do 
plano nos próximos anos.--------------------------------------------------------------------------------------------
4 – A opção de não criar zonas de acolhimento com carácter residencial na exploração para 
albergar trabalhadores deslocados é correta, importando que faça “doutrina” para situações 
futuras. Neste sentido, é importante, o mais rápido que seja possível, acabar com a ilegalidade 
inerente à instalação dos contentores localizados junto a uma das duas albufeiras existentes 
no prédio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 – Face a esta medida, seria importante que os serviços do Município relacionados com as 
questões sociais acompanhassem o realojamento dos trabalhadores, privilegiando que a 
função habitacional ocorra prioritariamente em aldeias do Concelho, como forma de contribuir 
para a revitalização destes núcleos urbanos.-------------------------------------------------------------------
6 – Relativamente ao património arqueológico presente na exploração, dada a sua relevância 
enquanto valor histórico e cultural e tendo em conta situações anteriores ocorridas no 
Concelho em outros sítios arqueológicos, é importante deixar uma recomendação sobre o 
acompanhamento de evolução da implementação do PIER, para que o sítio seja devidamente 
preservado e, se possível, proceder a algumas beneficiações com a finalidade de promover no 
futuro o aprofundamento e estudo do local.-------------------------------------------------------------------
7 – As albufeiras existentes são um importante recurso para promover o equilíbrio biofísico na 
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exploração e favorecer a biodiversidade, lamentavelmente esta valia não foi suficientemente 
reconhecida nas análises realizadas e nas propostas apresentadas. Neste sentido, é importante 
ganhar o promotor para cuidar melhor das albufeiras inclusivamente promover uma reserva 
mínima de água que possibilite que a função ambiental seja mantida e, se possível, até 
reforçada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 – Da análise de imagens do Google Earth, é possível constatar que o espelho de água tem 
vindo a diminuir, situação que não foi equacionada pela equipa de projeto e que merece, em 
sede de acompanhamento de execução do plano, ser considerada, inclusivamente porque tem 
sido objeto de deposição de entulhos. Neste sentido, é importante também ganhar o 
promotor para levar a efeito um arranjo paisagístico simples, mas com expressão na 
envolvente das albufeiras, através da plantação de vegetação adequada, sem envolver grandes 
custos de instalação e de manutenção. Sobre esta matéria é importante referir o 
enquadramento do PDM de Beja, que identifica, em relação às zonas de proteção das bacias e 
alimentação das albufeiras, como usos e ocupações interditas (artigo 93º): “ações 
potencialmente geradoras de poluição sobre as águas subterrâneas ou superficiais, ou que 
provoquem alterações significativas nas condições naturais de drenagem para as albufeiras”.”, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Propostas de abertura de procedimentos por concurso público;------- 

 
Presentes as propostas de alienação de um terreno urbano Lote 2, sito na Rua D. José 
Patrocínio Dias, em Beja e de alienação de um terreno urbano Lote E2, sito na Ligação do 
Bairro do Pelame à Quinta D’El Rey, em Beja, e relativamente aos documentos que instruem 
estes processos, com ligeiras diferenças entre ambas as situações, o Vereador Vitor Picado 
alertou para o facto dos documentos referirem a alienação de terrenos urbanos e depois, no 
articulado, mencionarem terrenos rústicos. Manifestou também estranheza da proposta para 
uma das alienações ser feita pelo próprio destinatário da mesma, propondo-se a si próprio 
como presidente do júri. Alertou também para as datas, pois num dos contratos é mencionado 
que a minuta foi aprovada por “deliberação” do Presidente da Câmara, em 19 de agosto de 
2020, mas no local da assinatura a data é anterior (05 de agosto de 2020).------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, esclareceu que não via grandes problemas 
nisso, contudo retirou as propostas para proceder às devidas correções dos documentos.-------- 
 
 

2.4. – Propostas de aprovação de minutas;----------------------------------------------------- 

 
Presente o aditamento ao contrato de concessão da exploração de estacionamento tarifado 
de superfície celebrado entre o Município de Beja e a DataRede, S.A.:--------------------------------
Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
a) No dia 18 de março de 2020 foi decretado o estado de emergência em Portugal, com 
fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública, causada pela pandemia da 
doença COVID-19, através do Decreto do Presidente da República nº 14-A/2020, de 18 de 
março;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Com a renovação da declaração do estado de emergência, foram previstas novas restrições, 
em matéria de direitos económicos, incluindo a limitação do direito à reposição do equilíbrio 
financeiro de concessões em virtude de uma quebra na respetiva utilização decorrente das 
medidas adotadas no quadro do estado de emergência;----------------------------------------------------
c) Entende-se que, perante a situação excecional que se vive no momento atual, exige-se a 
participação de todos.------------------------------------------------------------------------------------------------
d) A execução das prestações que constituem o objeto do contrato pode ser, total ou 
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parcialmente, suspensa por impossibilidade temporária de cumprimento do contrato, nos 
termos do disposto no artigo 297º do Código dos Contratos Públicos (CCP).---------------------------
e) No caso da COVID-19estamos, de facto, perante uma impossibilidade temporária do 
contrato, motivada por caso de força maior.-------------------------------------------------------------------
f) A suspensão da execução das prestações objeto do contrato determina a prorrogação do 
prazo de execução das mesmas por período igual ao prazo inicialmente fixado no contrato 
para a sua execução, acrescido de um prazo suplementar necessário à organização dos meios 
(artigo 298º, nº 2 do CCP).----------------------------------------------------------------------------------------------
g) No período de 19 de março a 31 de maio de 2020 ficou suspenso o pagamento do 
estacionamento tarifado de superfície objeto do contrato de concessão da exploração que foi 
celebrado entre o Município e a Concessionária em 09.10.2020, devido à COVID-19.----------------
h) O contrato de concessão tem a duração de um ano, com início a 09 de outubro de 2019.-----
i) Por deliberação da Assembleia Municipal de .../.../2020, sob proposta da Câmara Municipal 
tomada na reunião de 02 de setembro de 2020, foi aprovada a prorrogação do contrato de 
concessão por mais 7 (sete) meses com base nos considerandos anteriores e aprovada a 
presente minuta do aditamento ao contrato.------------------------------------------------------------------
É livre e reciprocamente acordado celebrar o presente aditamento ao contrato de concessão 
da  exploração do estacionamento tarifado de superfície celebrado em 09 de outubro de 2019 
que se regerá pelos considerandos supra e pelas cláusulas seguintes:-----------------------------------
Cláusula Primeira – Prazo:-------------------------------------------------------------------------------------------
O prazo constante do contrato a que se faz referência nos considerandos é prorrogado por um 
período temporal adicional de 7 (sete) meses, com início em 10 de outubro de 2020.--------------
Cláusula Segunda – Âmbito do Aditamento:-------------------------------------------------------------------
Em todo o remanescente não alterado mantêm-se em pleno vigor as cláusulas constantes do 
contrato de concessão da exploração do estacionamento tarifado de superfície entre as partes 
celebrado em 09 de outubro de 2019, que a este fica anexo e do qual faz parte integrante, as 
quais, em conjunto com as cláusulas agora fixadas, passam, doravante, a reger o 
relacionamento contratual existente entre a partes até ao seu termo, independentemente da 
causa que o determine.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Os vereadores da CDU questionaram qual a razão de serem 7 meses, tendo o senhor 
Presidente da Câmara informado que a empresa pediu, para efeitos de reequilíbrio financeiro, 
mais do que o concedido e, como estiveram sem receita alguma mas com as mesmas despesas 
de meses correntes, durante dois meses e meio precisavam de mais algum tempo para 
reporem as perdas e não pedirem indemnização à Câmara Municipal de Beja.----------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

324)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Presente o contrato de arrendamento para fins não habitacionais, com prazo certo, do 
prédio sito no Largo do Mercado Municipal, s/n, r/c, Fração A, em Beja, a celebrar entre José 
Inácio Luzia, Maria Vitória Vilar Camões e o Município de Beja, que se rege pelas cláusulas 
seguintes:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Primeira:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os primeiros contraentes são donos e legítimos possuidores do prédio sito no Largo do 
Mercado Municipal, s/n, nesta cidade, na União das Freguesias de Beja de Salvador e Santa 
Maria da Feira, destinado a habitação e comércio, constituído em regime de propriedade 
horizontal, composto por quatro frações autónomas, individualizadas pelas letras A a D, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 2007/20090102 e inscrito na 
respetiva matriz urbana sob o artigo 1389, cuja descrição predial e caderneta predial urbana 
fazem parte integrante do presente contrato.-----------------------------------------------------------------
Segunda:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.Que, pelo presente contrato, dão de arrendamento ao segundo contraente a fração A do 
identificado prédio, destinada a comércio.----------------------------------------------------------------------
2.O prédio tem a licença de habitabilidade/utilização que consta do alvará de licença nº 26/81, 
emitida pela Câmara Municipal de Beja em 13 de maio de 1981, por Despacho de 11 de maio 
de 1981, licença essa concedida para a totalidade do prédio do qual faz parte a fração ora 
arrendada e que se encontra em anexo ao presente contrato, dele fazendo parte integrante.---
Terceira – Fim:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
O local arrendado destina-se à instalação temporária dos indicados operadores de peixaria do 
Mercado Municipal de Beja, durante o período de duração das obras de reabilitação e 
requalificação do Mercado: Maria de Fátima Sanches, António Gonçalves Pimentão e “João 
Galamba, Unipessoal, Ldª”.------------------------------------------------------------------------------------------
Quarta – Prazo:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.O presente contrato é celebrado pelo prazo de 2 anos com início no dia 01 de setembro de 
2020 e termo no dia 31 de agosto de 2022 e enquanto decorre a empreitada de Reabilitação e 
Requalificação do Mercado Municipal de Beja.----------------------------------------------------------------
2. Caso a empreitada de Reabilitação e Requalificação do Mercado Municipal de Beja se 
prolongue para além do prazo previsto no ponto 1 da presente cláusula, o prazo do presente 
arrendamento prorrogar-se-á até ao término das obras.----------------------------------------------------
Quinta – Renda:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. A renda mensal é de 900,00 € (novecentos euros).----------------------------------------------------------
2. O pagamento da renda será efetuado até ao oitavo dia útil do mês a que respeitar, através 
de depósito ou transferência bancária para a conta de que os primeiros contraentes são 
titulares, no Banco BPI, com o IBAN ….----------------------------------------------------------------------------
Sexta – Despesas correntes:----------------------------------------------------------------------------------------
Os encargos e despesas correntes respeitantes ao fornecimento de bens ou serviços relativos 
ao local arrendado correm por conta do segundo contraente podendo celebrar, em seu nome, 
os contratos de fornecimento necessários, designadamente de fornecimento de água e de 
eletricidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sétima – Obras:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-O segundo contraente fica autorizado a realizar todas as obras de adaptação do locado, 
necessárias aos fins do presente arrendamento, conforme previsto na cláusula seguinte, 
devendo, terminado o contrato, entregar o espaço nas mesmas condições em que o recebeu, 
retirando tudo o que for colocado e que não se encontrava no locado antes das obras de 
adaptação, ressalvadas as obras a realizar pelo segundo contraente e que se encontram 
especificadas na cláusula nona.------------------------------------------------------------------------------------
Oitava – Obras de adaptação do edifício:-----------------------------------------------------------------------
As obras a realizar pelo segundo contraente e autorizadas pelos primeiros contraentes 
destinam-se a permitir a instalação do mobiliário previsto para exposição e preparo do peixe, o 
abastecimento de água a cada banca e a construção de um sistema independente de 
escoamento de águas residuais. Essas obras consistem em:------------------------------------------------
a) Retirar o revestimento em espelho das paredes para posterior  pintura, estando também 
previstos trabalhos de abertura de roços e carotes nas paredes para passagem das redes de 
águas e de esgotos, prevendo-se o acabamento das paredes nas zonas de bancadas com tinta 
apropriada a zonas de manuseamento de produtos alimentares, de cor branca;---------------------
b) Construção de uma parede em alvenaria de tijolo 10, com 2 metros de altura, para 
separação do WC da zona de bancas de peixe;-----------------------------------------------------------------
c) Construção de uma laje na zona de exposição e venda de peixe com 0,15 m de espessura, de 
construção em betão de leca;---------------------------------------------------------------------------------------
d) Construção de caleira e respetiva grelha em aço inoxidável 316;--------------------------------------
e) Acabamento do piso com tinta impermeabilizante e antiderrapante de cor cinza;----------------
f) Furo na laje na zona da porta de entrada, para construção de tubagem de esgoto que 
permita o escoamento das águas residuais provenientes da lavagem do pavimento, na zona de 
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acesso ao público.------------------------------------------------------------------------------------------------------
g) Suspensão da tubagem de esgoto, junto ao teto da cave e encaminhada para novo ramal de 
esgoto a construir no exterior do edifício.-----------------------------------------------------------------------
Nona – Entrega do locado terminado o contrato:------------------------------------------------------------
1.Terminado o presente contrato, o segundo contraente deverá entregar o espaço, nas 
mesmas condições em que o recebeu, devendo, ainda:-----------------------------------------------------
a) pintar o interior do imóvel;---------------------------------------------------------------------------------------
b) substituir todos os pavimentos por outros de qualidade semelhante aos existentes antes das 
obras de adaptação;---------------------------------------------------------------------------------------------------
c) proceder à remodelação total dos sanitários, incluindo pavimentos, loiças e torneiras.---------
2. As obras mencionadas nas alíneas a), b) e c) do número anterior deverão ser concluídas no 
prazo de 2 (dois) meses, a partir da data da cessação do arrendamento.--------------------------------
Décima – Omissões:---------------------------------------------------------------------------------------------------
Em tudo o que o presente contrato for omisso, será resolvido por acordo entre as partes e 
legislação em vigor sobre o regime jurídico do arrendamento urbano.----------------------------------
Os contraentes leram e compreenderam o contrato, que aceitam, nos termos atrás exarados, 
obrigando-se ao seu integral cumprimento.--------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 325)---------------------------------------------- 
 
Presente o contrato de comodato a celebrar entre o Município de Beja e o Grupo Coral Misto 
Searas ao Vento da Aldeia da Trindade, que será regido pelas seguintes cláusulas::----------------
Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
I) A Associação é uma instituição particular sem fins lucrativos;-------------------------------------------
II) Estatutariamente, a associação tem por objeto social o Grupo Coral;--------------------------------
III) Está inscrita com o Código de Atividade Económica (CAE) número (…) – Atividades das Artes 
do Espetáculo;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV) Tem o número de identificação de Segurança Social (…).-----------------------------------------------
Cláusula 1ª:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O primeiro contraente, na qualidade de proprietário do edifício da antiga Escola Primária da 
Trindade, sita na Rua do Calvário, 7800-760 Trindade Beja, com o artigo matricial urbano nº 
353 da União das Freguesias de Albernoa e Trindade, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Beja sob o nº 315/20081119, da respetiva freguesia, entrega ao segundo contraente, 
em regime de comodato, um compartimento do referido prédio, identificado como sala sul, 
para que se sirva dele como instalação da respetiva sede social e de desenvolvimento de 
atividades integrantes do objeto social estatutário da Associação em referência, de acordo 
com o disposto nos artigos 1129º e seguintes do Código Civil.---------------------------------------------
Cláusula 2ª:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O segundo contraente, como comodatário, para além de se obrigar ao cumprimento das 
normas regulamentares municipais referentes às instalações do Município de Beja, assume 
todas as obrigações decorrentes do presente comodato nos termos do disposto no artigo 
1135º do Código Civil, segundo o qual, são obrigações do comodatário:--------------------------------
a) Guardar e conservar a coisa emprestada;--------------------------------------------------------------------
b) Facultar ao comodante o exame dela;------------------------------------------------------------------------
c) Não a aplicar a fim diversos daquele a que a coisa se destina;------------------------------------------
d) Não fazer dela uma utilização imprudente;------------------------------------------------------------------
e) Tolerar quaisquer benfeitorias que o comodante queira realizar na coisa;--------------------------
f) Não proporcionar a terceiro o uso da coisa, exceto se o comodante o autorizar;------------------
g) Avisar imediatamente o comodante, sempre que tenha conhecimento de vícios na coisa, ou 
saiba que a ameaça algum perigo ou que terceiro se arroga direitos em relação a ela, desde 
que o facto seja ignorado do comodante;-----------------------------------------------------------------------
h) Restituir a coisa findo o contrato.------------------------------------------------------------------------------
Cláusula 3ª:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O presente contrato tem início no dia seguinte ao da sua assinatura e terá duração de dois 
anos, renovando-se sucessiva e automaticamente por iguais períodos, se o mesmo não for 
denunciado por qualquer das partes, com a antecedência mínima de dois meses, em relação 
ao seu termo ou ao da sua renovação, por carta registada com aviso de receção.-------------------
Cláusula 4ª:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O prazo de vigência do contrato poderá vir a ser dilatado, caso o segundo contraente venha a 
introduzir investimentos avultados nas instalações ocupadas do prédio mencionado, os quais 
carecerão sempre de autorização prévia do primeiro contraente.----------------------------------------
Cláusula 5ª:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O segundo contraente estará disponível para colaborar, cooperando, na medida das suas 
capacidades, com o Município de Beja, ou outras instituições afins, na promoção e 
desenvolvimento das atividades de interesse municipal, social, cultural ou recreativa, em 
parceria ou não, com esta autarquia.-----------------------------------------------------------------------------
Cláusula 6ª:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sempre que o edifício emprestado usufrua de um sistema de microgeração e o contrato de 
consumo de energia elétrica tenha sido subscrito pelo comodatário, o valor correspondente à 
venda pelo comodatário de energia elétrica à EDP será entregue por aquele ao comodante a 
título de indemnização.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Cláusula 7ª:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pelo presente contrato, o comodatário fica autorizado a contratar os serviços públicos de 
fornecimento de energia elétrica, água, telefone e outros serviços públicos, cujos encargos 
serão da sua conta e risco.-------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 326)---------------------------------------------- 
 
O Vereador Vitor Picado propôs, uma vez que tem conhecimento que uma das salas é utilizada 
pelo Grupo de Caçadores, que se faça também um contrato de comodato com este.--------------- 
 
Presente o contrato de comodato a celebrar entre o Município de Beja e o Núcleo de 
Árbitros de Futebol Armando Nascimento, que será regido pelas seguintes cláusulas::-----------
Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
I) A Associação é uma instituição particular sem fins lucrativos;-------------------------------------------
II) Estatutariamente, a associação tem por objeto social as atividades desportivas, recreativas e 
a formação, consubstanciadas na prática regular de atividades de natureza técnica, cultural, 
recreativa e desportiva, propondo-se implantar a valorização técnica e social dos seus 
associados, formação de novos árbitros, bem como, o desenvolvimento do convívio e amizade 
entre os sócios e respetivas famílias;-----------------------------------------------------------------------------
III) Propondo-se promover, em colaboração com outras instituições congéneres, realizações de 
interesse comum;------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV) Está inscrita com o Código de Atividade Económica (CAE) número (…) – Outras Atividades 
Desportivas, não especificadas;------------------------------------------------------------------------------------
Cláusula 1ª:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O primeiro contraente, na qualidade de proprietário do edifício da antiga EB1 nº 4, sito na Rua 
Infante D. Henrique, em Beja, onde funciona a sede de várias Associações de Intervenção 
Social do Concelho de Beja, entrega ao segundo contraente, em regime de comodato, um 
compartimento do referido prédio, com 48.00m², para que se sirva dele como instalação da 
respetiva sede social e de desenvolvimento de atividades integrantes do objeto social 
estatutário da Associação em referência, de acordo com o disposto nos artigos 1129º e 
seguintes do Código Civil.--------------------------------------------------------------------------------------------
Cláusula 2ª:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O segundo contraente, como comodatário, para além de se obrigar ao cumprimento das 
normas regulamentares municipais referentes às instalações do Município de Beja, assume 
todas as obrigações decorrentes do presente comodato nos termos do disposto no artigo 
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1135º do Código Civil, segundo o qual, são obrigações do comodatário:--------------------------------
a) Guardar e conservar a coisa emprestada;--------------------------------------------------------------------
b) Facultar ao comodante o exame dela;------------------------------------------------------------------------
c) Não a aplicar a fim diversos daquele a que a coisa se destina;------------------------------------------
d) Não fazer dela uma utilização imprudente;------------------------------------------------------------------
e) Tolerar quaisquer benfeitorias que o comodante queira realizar na coisa;--------------------------
f) Não proporcionar a terceiro o uso da coisa, exceto se o comodante o autorizar;------------------
g) Avisar imediatamente o comodante, sempre que tenha conhecimento de vícios na coisa, ou 
saiba que a ameaça algum perigo ou que terceiro se arroga direitos em relação a ela, desde 
que o facto seja ignorado do comodante;-----------------------------------------------------------------------
h) Restituir a coisa findo o contrato.------------------------------------------------------------------------------
Cláusula 3ª:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O presente contrato tem início no dia seguinte ao da sua assinatura e terá duração de dois 
anos, renovando-se sucessiva e automaticamente por iguais períodos, se o mesmo não for 
denunciado por qualquer das partes, com a antecedência mínima de dois meses, em relação 
ao seu termo ou ao da sua renovação, por carta registada com aviso de receção.-------------------
Cláusula 4ª:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O prazo de vigência do contrato poderá vir a ser dilatado, caso o segundo contraente venha a 
introduzir investimentos avultados nas instalações ocupadas do prédio mencionado, os quais 
carecerão sempre de autorização prévia do primeiro contraente.----------------------------------------
Cláusula 5ª:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por outro lado o segundo contraente estará disponível para colaborar, cooperando, na medida 
das suas capacidades, com o Município de Beja, ou outras instituições afins, na promoção e 
desenvolvimento das atividades de interesse municipal, social, cultural ou recreativa, em 
parceria ou não, com esta autarquia.-----------------------------------------------------------------------------
Cláusula 6ª:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O comodatário, a título de “fundo de reserva”, presta caução, anualmente, até 15 de março de 
cada ano, no valor de cento e vinte euros, correspondentes a dez euros por mês, para garantia 
das obras de manutenção e conservação do edifício ou das instalações emprestados, verba 
esta a utilizar pelo comodante, para aquele efeito, se o comodatário não provar que executou 
as referidas obras, a confirmar por auto de vistoria a elaborar pelos competentes serviços 
municipais.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cláusula 7ª:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sempre que o edifício emprestado usufrua de um sistema de microgeração e o contrato de 
consumo de energia elétrica tenha sido subscrito pelo comodatário, o valor correspondente à 
venda pelo comodatário de energia elétrica à EDP será entregue por aquele ao comodante a 
título de indemnização.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 327)---------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Proposta de aprovação de adenda a protocolo de colaboração 
institucional;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 4984, de 14 de agosto de 2020, do Gabinete de Apoio aos Eleitos, informando que 
na sequência de uma reunião realizada, entre a Câmara Municipal de Beja e a Direção da 
Associação de Condomínios dos Agrupamentos Habitacionais Beja I e Beja II, no dia 13 de 
agosto de 2020, veio a mesma colocar ao executivo municipal algumas preocupações inerentes 
à gestão e sustentabilidade da Associação.---------------------------------------------------------------------
Neste sentido, foram apresentados os encargos com vencimentos mensais e outros de 
carácter corrente, informando a Associação que embora a autarquia continuasse a assumir os 
compromissos inerentes ao protocolo, existiam constrangimentos de ordem financeira que 
poderiam estar a colocar em causa o funcionamento da mesma e o pagamento dos 
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vencimentos aos funcionários, manifestando o Presidente que esta era a sua maior 
preocupação. Esta situação, provinha essencialmente, do facto de uma quantidade 
significativa de proprietários não assumir o pagamento das quotas de condomínio, existindo 
3.512,88 € de dívidas, neste momento.--------------------------------------------------------------------------
A Direção da Associação expôs também que se trata de um trabalho complexo e que 
recentemente haviam proposto um aumento da quotização nos prédios que dispunham de 
elevador de 17,00 € para 25,00 € e dos que não dispunham de 10,00 € para 12,00 €, tendo em 
atenção que a diferença do valor proposto deveria ser residual, atendendo às características 
do bairro que tem um cariz eminentemente social e às eventuais dificuldades económicas de 
alguns dos agregados que ali residem. Contudo, sempre que os proprietários foram 
convocados para reuniões de Assembleia Geral, poucos ou nenhuns compareceram, 
inviabilizando este processo por falta de quórum.------------------------------------------------------------
Foi ainda referido que a Associação tem vindo a recuperar alguma verba em falta, devido ao 
empenho e persistência da administrativa que muitas vezes aborda os condóminos 
diretamente e lhes entrega a correspondência em mãos sensibilizando-os para o cumprimento 
das suas obrigações mensais. Não obstante já terem remetido algumas destas situações para 
tribunal, processos esses que implicaram uma despesa acrescida para a Associação na ordem 
dos 400,00 €, que ainda assim, não fez com que o dinheiro em falta fosse recuperado.------------
Neste sentido, e devido aos problemas anteriormente mencionados, veio a Associação de 
Condomínios solicitar a revisão do Protocolo de Cooperação Institucional com a Câmara 
Municipal de Beja, visto o mesmo ser datado do ano de 2009 e desde 2011, não sofrer 
qualquer tipo de alteração. Esta solicitação, surge no âmbito de um eventual reforço da verba 
atribuída pela Câmara Municipal de Beja, constituindo-se como meio de minimização de 
alguns dos principais problemas com os quais a Associação se depara atualmente.-----------------
Nesta ótica, foi proposto pelo executivo efetuar uma adenda ao protocolo celebrado entre a 
Câmara Municipal de Beja e a Associação de Condomínios dos Agrupamentos Habitacionais 
Beja I e Beja II, aumentando a comparticipação anual do município de 8.000,00 € para 
12.000,00 €, a liquidar mensalmente através de prestações no valor de 1.000,00 €, com efeitos 
imediatos a partir de 01 de outubro de 2020, o que representa um acréscimo de 4.000,00 € 
face ao valor pago atualmente. Esta proposta reuniu a concordância da Direção.--------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 328)---------------------------------------------- 
 
 

2.6. – Proposta de aprovação das Normas Gerais de Acesso, 
Funcionamento e Utilização da Casa da Cultura de Beja;------------------------------ 

 
A utilização dos equipamentos municipais está consagrada pela Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, que estabelece o quadro de transferências e atribuições e competências para as 
autarquias locais sendo que para o efeito do presente normativo releva o artigo 20º que 
estabelece como atribuição dos Municípios a gestão e o investimento nos equipamentos 
culturais, entre os quais “centros de cultura”, assim como, o apoio a atividades culturais de 
interesse municipal ou projetos culturais não profissionais e ainda, as alíneas o); p); u); aaa); 
do artigo 33º do mesmo diploma.---------------------------------------------------------------------------------
Neste contexto, a Casa da Cultura de Beja necessita de um projeto de revitalização e 
adequação às normas atuais e necessidades e contexto socio cultural atual, da cidade.------------
Se há décadas atrás se justificava acolher atividades, inda que de cariz não cultural, neste 
espaço por falta de dinâmica no sector privado, hoje, muitas ofertas já estão disponíveis no 
mercado não se justificando a intervenção do Município a não ser para repor igualdade no 
acesso a essas mesmas atividades.--------------------------------------------------------------------------------
A vocação da Casa da Cultura é a cultura e essa será a prioridade que estará subjacente à 
gestão pública deste equipamento cultural, municipal, assim como, o cumprimento das 
normas legais vigentes.-----------------------------------------------------------------------------------------------



 

Página 12 de 23 
 

As normas que agora se definem e divulgam concorrem igualmente para a melhoria da 
transparência na relação entre o Município e os utilizadores da Casa da Cultura, a qual se quer 
próxima e acessível a todos.-----------------------------------------------------------------------------------------
Por fim, importa referir que a conceção e divulgação das presentes NORMAS constitui um 
instrumento útil, ao dispor dos munícipes e organizações, mas também, dos trabalhadores da 
Casa da Cultura e da Câmara Municipal na prossecução das políticas públicas locais.---------------
NORMA 1 – Âmbito e Objeto:---------------------------------------------------------------------------------------
1. As presentes normas dispõem sobre as condições gerais de acesso, funcionamento e 
utilização das instalações da Casa da Cultura de Beja, edifício propriedade do Município de 
Beja, situado na Rua Luís de Camões, nomeadamente, espaços e salas do rés-do-chão.------------
2. O 1º piso não está disponível para cedências, por motivos relacionados com projeto de 
requalificação em curso tendo de ser desocupado.-----------------------------------------------------------
NORMA 2 – Objetivo:--------------------------------------------------------------------------------------------------
Definir as regras de acesso, utilização e funcionamento da Casa da Cultura de forma a garantir 
maior transparência e equidade na sua utilização, para além de todas as questões de 
segurança, legais e de bem-estar.----------------------------------------------------------------------------------
NORMA 3 – Espaços abrangidos:-----------------------------------------------------------------------------------
Estão abrangidas pelas presentes normas:----------------------------------------------------------------------
a) No rés-do-chão – Sala de ballet, sala de exposições, palco, auditório, átrio/zona de 
circulação, sanitários;-------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Cave – Sala(s) de ensaio das bandas, camarim, sanitários/balneários, arrumos, 
arrecadações;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) Zonas exteriores: arcadas (frente), terraço das arcadas (traseiras), anfiteatro com bancadas, 
sanitários wc exteriores, arrecadações no exterior.-----------------------------------------------------------
NORMA 4 – Vocação do equipamento:---------------------------------------------------------------------------
1. A Casa da Cultura é um equipamento municipal vocacionado para atividades de índole 
cultural e artística, aberto ao público em geral, mas com particular enfoque para a população 
juvenil, onde se desenvolvem atividades nas mais diversas áreas artísticas e culturais, como a 
dança, a música, o teatro, artes plásticas, ilustração e banda desenhada, artes performativas, e 
outras, sempre e quando seja possível acolhê-las e tenham interesse público e/ou municipal.---
2. Uma das vocações da Casa da Cultura é disponibilizar os seus espaços (previstos na NORMA 3) 
para o desenvolvimento de atividades, projetos, espetáculos, experiências e experimentação 
artística, pelos mais jovens, ou outros, não profissionais, preferencialmente, ou ainda, através 
da cooperação com associações/organizações locais, ou outras, que aí queiram desenvolver 
atividades, culturais e recreativas, educativas, sobretudo se respondem à área da educação 
pelas artes, sociais com ação para a inclusão através da valência da multiculturalidade e/ou 
igualdade de oportunidades, e outras, sempre e quando sejam promotoras de atividade com 
interesse público e/ou municipal.----------------------------------------------------------------------------------
3. Pode a Casa da Cultura ser utilizada por pessoas singulares de direito privado, sempre e 
quando apresentem projetos ou atividades na área das artes e cultura, ou outras, desde que 
consideradas de interesse público e/ou municipal.-----------------------------------------------------------
NORMA 5 – Horário de funcionamento do equipamento:--------------------------------------------------
1. O período normal de abertura e encerramento ao público da Casa da Cultura é o fixado pelo 
Município de Beja, nomeadamente pelo Presidente da Câmara Municipal que tem 
competência própria para o efeito.--------------------------------------------------------------------------------
2. A Casa da Cultura funciona semanalmente entre as 09:00h e as 12:30h e entre as 14:00h e 
as 23:00h e aos sábados entre as 14:30h e as 20:30h, entre 02 de janeiro e 15 de julho de cada 
ano civil.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. A partir de 15 de julho e em agosto a Casa da Cultura funciona apenas semanalmente, entre 
as 09:00h e as 12:30h e as 14:00h e as 17:30h. Encerra aos sábados.------------------------------------
4. Os ateliers/hobby funcionam em qualquer hora de funcionamento da Casa da Cultura 
exceto no encerramento que é, obrigatoriamente, às 22:30h em dias úteis, e às 20:00h aos 
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sábados, isto é, meia hora antes do encerramento do equipamento.------------------------------------
5. As exceções aos horários referidos nos pontos anteriores, têm de ser, obrigatoriamente, 
sujeitas a parecer técnico dos trabalhadores da Casa da Cultura, para aprovação pelo 
responsável pela Casa da Cultura, ao nível do Executivo ou da Chefia de Divisão, em caso de 
delegação de competências.----------------------------------------------------------------------------------------
NORMA 6 – Destinatários das Normas:---------------------------------------------------------------------------
São destinatários das presentes normas, ficando sujeitos às mesmas, os seguintes 
destinatários externos ao Município:-----------------------------------------------------------------------------
a) Os utilizadores/visitantes em geral da Casa da Cultura;--------------------------------------------------
b) Os promotores de atividades na Casa da Cultura, e respetivos participantes, sejam pessoas 
coletivas ou singulares de direito privado.-----------------------------------------------------------------------
NORMA 7 – Competência, responsabilidade da gestão e programação:--------------------------------
1. A gestão da Casa da Cultura compete ao Município, através da Divisão da Cultura, ou em 
caso de alteração de macroestrutura, à unidade orgânica que em termos do Regulamento de 
Organização dos Serviços Municipais tenha essa atribuição.-----------------------------------------------
2. São objetivos de gestão consagrados nas presentes normas:-------------------------------------------
a) Garantir transparência e igualdade de acesso aos espaços da Casa da Cultura;--------------------
b) Definir as regras de acesso, funcionamento e utilização dos espaços da Casa da Cultura de 
acordo com a legislação em vigor para as diferentes atividades a desenvolver, aí;-------------------
c) Dar resposta aos pedidos externos de apoio a iniciativas culturais que pretendam integrar a 
programação cultural da Casa da Cultura.-----------------------------------------------------------------------
3. As atividades e projetos, eventos e espetáculos, a realizar na Casa da Cultura, estão 
integrados na Programação Cultural do Município, a quem compete definir prioridades de 
agenda, quanto às temáticas, cronograma e/ou duração das mesmas, através da Divisão de 
Cultura, evitando sobreposições com atividades de outros equipamentos culturais, 
potenciando a complementaridade entre os mesmos, e assim, maior diversidade da oferta 
cultural do concelho.--------------------------------------------------------------------------------------------------
4. A programação deve ser elaborada e apresentada tendo por base critérios de qualidade, 
diversidade, acesso em igualdade de oportunidades, sendo aprovada pelo eleito com 
competências próprias ou delegadas e subdelegadas na área da cultura.------------------------------
5. A programação das atividades da Casa da Cultura preconiza os seguintes objetivos:-------------
a) Contribuir para a definição de uma programação cultural eclética, de qualidade, 
diversificada e abrangente, devidamente enquadrada no contexto sociocultural do concelho, 
integradora das dimensões de programação generalista, de criação cultural, fidelização e 
criação de públicos, democratização cultural, valorização e mobilização de dinâmicas culturais 
locais, potenciadoras da preservação do património cultural do concelho, capaz de incentivar a 
participação de populações menos familiarizadas com as artes e com a cultura;---------------------
b) Desenvolver ações de incentivo e estímulo à participação e ao desenvolvimento cultural da 
população, com particular enfoque para os mais jovens;----------------------------------------------------
c) Apoiar e/ou promover iniciativas de inequívoco interesse cultural e/ou municipal, propostas 
e organizadas por agentes culturais, destinatários das presentes normas, para além das 
iniciativas promovidas pelo Município.---------------------------------------------------------------------------
NORMA 8 – Critérios de acesso e documentos necessários:------------------------------------------------
1. Critérios e condições gerais de acesso:------------------------------------------------------------------------
a) A definição dos termos e condições gerais de utilização da Casa da Cultura verifica-se 
segundo o disposto nas presentes normas, tendo em consideração uma criteriosa aplicação 
dos recursos humanos existentes e dos meios materiais subjacentes aos espaços, ponderando 
os fatores e regras técnicas exigidas para a sua conservação e manutenção, bem como dos 
respetivos equipamentos;-------------------------------------------------------------------------------------------
b) Para efeitos das presentes normas, encontram-se abrangidos pelo conceito de utilização da 
Casa da Cultura o modo e uso do espaço, o equipamento técnico-material e os recursos 
humanos;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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c) São priorizadas atividades que se destinem a iniciativas de inequívoco carácter cultural, 
designadamente, para ateliers, colóquios e palestras, exposições e mostras de artes plásticas, 
artes performativas, teatro, banda desenhada/ilustração, música ou colecionismo, hobby, 
artesanato, design, entre outras;----------------------------------------------------------------------------------
d) Podem solicitar a utilização de espaços na Casa da Cultura quem está incluído num dos 
destinatários previstos na NORMA 6 ou outros que, não estando, solicitem acesso/utilização de 
espaços na Casa da Cultura;-----------------------------------------------------------------------------------------
e) Desenvolver a atividade de acordo com o estabelecido nas presentes normas;-------------------
f) Estar habilitado para desenvolver a atividade que se propõe e cumprir a legislação em vigor 
que se lhe aplique.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Documentos necessários:-----------------------------------------------------------------------------------------
a) Apresentar REQUERIMENTO, através do email: cultura@cm-beja.pt, até 15 dias antes da 
utilização do espaço;--------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Não ter historial de incumprimento das presentes normas ou de utilização indevida da Casa 
da Cultura;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) Apresentar Declaração de Honra, a disponibilizar pelo Município, em como cumpre a 
legislação em vigor que enquadra a prática da atividade que se propõe promover na Casa da 
Cultura;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d) Celebrar Acordo de Cedência com o Município para utilizações não pontuais, até 10 meses 
(15 de setembro a 15 de julho do ano civil imediatamente seguinte);-------------------------------------------
e) Entregar Declaração de tomada de conhecimento e aceitação das presentes normas.----------
NORMA 9 – Tipologia de utilização e período de utilização:------------------------------------------------
1. A cedência dos espaços na Casa da Cultura pode ser pontual para realização de uma 
atividade/evento em concreto cessando com o término desse evento/atividade;--------------------
2. A cedência pode ser prolongada até ao máximo de 10 meses (entre 15 de setembro e 15 de 

julho do ano civil imediatamente seguinte, caducando aí);--------------------------------------------------------
3. No caso das cedências prolongadas os utilizadores/beneficiários têm de entregar o espaço 
no final da cedência limpo e livre de qualquer material ou equipamento, não se 
responsabilizando a autarquia por qualquer dano ou desaparecimento de materiais e 
equipamentos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORMA 10 – Cedências prolongadas – Tipologia de Atelier e Hobby:-----------------------------------
1. No caso de pedidos de cedência prolongada, para ateliers e/ou hobby, cada beneficiário tem 
direito a utilizar o espaço/sala de acordo com a seguinte disponibilidade semanal – até 2 dias 
na semana e até 4h/semana [Ex: 4 aulas de 1h cada, 4h por semana];---------------------------------------
2. No final de cada aula/sessão o utilizador deve deixar o espaço pronto para que outro 
utilizador o possa usar, numa perspetiva de partilha dos espaços por vários utilizadores, 
recolhendo todos os seus pertences.-----------------------------------------------------------------------------
3. Os pedidos de utilização (REQUERIMENTO) serão analisados em função da data de entrada e 
critérios definidos nas presentes normas.-----------------------------------------------------------------------
NORMA 11 – Do requerimento:-------------------------------------------------------------------------------------
Os requerimentos devem conter a seguinte informação obrigatória, sem prejuízo de outras 
que os requerentes considerem relevantes para a apreciação do mesmo.-----------------------------
1. Utilização pontual:--------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Pedidos de utilização pontual dos espaços, por exemplo do auditório, da sala de 
exposições/formação ou do palco e camarins, devem ser enviados por escrito através do 
email: cultura@cm-beja.pt com 15 dias de antecedência, com indicação do promotor, breve 
descrição da atividade a desenvolver, nome da pessoa responsável e de contacto, data e 
horário de utilização e outras necessidades/apoios;----------------------------------------------------------
b) Devem incluir sempre o pedido de isenção do pagamento de taxas e tarifas que carece de 
autorização;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) E compromisso em como no final da cedência, deixam o espaço limpo e pronto para outra 
utilização;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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d) Anexar a Declaração de Honra a disponibilizar pelo Município, serviços da Casa da Cultura, 
em como cumpre todas as obrigações legais para a promoção e execução da atividade e outras 
gerais, como por exemplo, as medidas sanitárias de prevenção do COVID-19.------------------------
2. Pedidos de utilização por organizações representativas dos trabalhadores:------------------------
a) No caso de pedidos de utilização por organizações representativas dos trabalhadores os 
requerimentos/informação deve observar a legislação enquadradora de tais pedidos.-------------
3. Requerimento para utilizações não pontuais:---------------------------------------------------------------
a) Quem queira utilizar os espaços da Casa da Cultura, por período que não seja pontual, mas 
de carácter regular, até ao máximo de 10 meses de utilização, deve, obrigatoriamente, 
apresentar proposta de utilização através de REQUERIMENTO, dirigido ao Presidente da 
Câmara, através do email: cultura@cm-beja.pt com indicação da seguinte informação:-----------
i) Identificação completa do requerente;------------------------------------------------------------------------
ii) Indicação do responsável pelo pedido e atividade/projeto a desenvolver;--------------------------
iii) Descrição da atividade a desenvolver e fundamentação do interesse público/municipal da 
mesma e respetivo enquadramento no equipamento em apreço;----------------------------------------
iv) Número máximo de participantes na atividade;-----------------------------------------------------------
v) Indicação do(s) espaço(s) que pretende utilizar;------------------------------------------------------------
vi) Indicação dos dias e horário, por semana, que pretende utilizar; 
vii) Indicação do período de utilização anual (a cedência é feita por um período máximo de 10 
meses, (15 de setembro a 15 de julho do ano civil imediatamente seguinte), caducando 
imediatamente, com data de início e de término da atividade;--------------------------------------------
viii) Declaração de Honra em como tem seguro de atividade e cumpre todas as normas legais 
vigentes para a prática da atividade que pretende realizar na Casa da Cultura;-----------------------
ix) Informação sobre a gratuitidade da atividade ou, a ser paga, sobre o custo a cobrar a cada 
participante;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
x) Informação sobre outros apoios ou necessidades que pretenda da parte da Casa da 
Cultura/Município se aplicável.-------------------------------------------------------------------------------------
xi) Inclusão no requerimento de pedido de isenção de taxas e tarifas de utilização do 
espaço/equipamento municipal.-----------------------------------------------------------------------------------
b) Os serviços municipais reservam-se o direito de solicitar toda a informação complementar 
que considerem adequada para emissão de parecer.--------------------------------------------------------
NORMA 12 – Resposta ao pedido/Requerimento:-------------------------------------------------------------
1. A seleção dos pedidos apresentados é efetuada com base em critérios de interesse público, 
fundamentalmente tendo em atenção o seu relevo cultural e de acordo com parâmetros de 
qualidade, diversidade e igualdade de acesso/oportunidades;---------------------------------------------
2. No caso de pedidos coincidentes no que respeita à data de utilização e disponibilidade dos 
espaços é dada preferência às entidades/organizações sediadas no Município de Beja, da área 
da cultura e, se observadas todas as premissas das presentes normas, em função da data de 
entrada do requerimento.-------------------------------------------------------------------------------------------
3. O Município tem o direito de exigir o pagamento de um preço expressamente previsto na 
Tabela de Taxas e outras Receitas do Município de Beja, bem como, a prestação de caução.-----
4. A concretização de iniciativas/atividades propostas depende, na sequência de parecer 
técnico da Unidade Orgânica competente, da aprovação pelo eleito com competências 
próprias ou delegadas, ou subdelegadas na área da cultura, nos termos do presente 
normativo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Sem prejuízo do disposto nas normas anteriores, a Assembleia Municipal de Beja, a Câmara 
Municipal de Beja, as Assembleias de Freguesias das Uniões de Freguesias de Beja e as Uniões 
de Freguesias de Beja, gozam, pela ordem indicada, do direito de preferência na marcação das 
salas objeto de cedência para atividades próprias ou quando integrem a sua organização.--------
NORMA 13 – Comunicação da autorização do pedido e Declaração de aceitação das presentes 
Normas, ou do indeferimento, e condições de aceitação:-------------------------------------------------
1. Compete aos serviços municipais da Casa da Cultura, através da Divisão de Cultura, 
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comunicar pela mesma via a resposta ao requerimento, em tempo útil à concretização do 
mesmo, sendo que pode complementar esta informação escrita com contacto telefónico, mas 
não a pode substituir.-------------------------------------------------------------------------------------------------
2. A Câmara Municipal reserva-se o direito, para os convidados institucionais e em qualquer 
situação enquadrada nas presentes normas gerais de funcionamento e utilização, por sessão, a 
reservar 10 lugares no auditório e 5 lugares por sala, noutras atividades, onde pode indicar 
utilizadores com base em critérios sociais e de igualdade de oportunidades.--------------------------
3. Na comunicação do deferimento são remetidas as presentes Normas, (que serão afixadas nos 

serviços da Casa de Cultura), assim como, Declaração de Aceitação que deve ser entregue nos 
serviços da Casa da Cultura, o mais tardar no dia da atividade, antes do seu início, ou enviada 
em pdf, devidamente assinada pela pessoa responsável pelo pedido/atividade.---------------------
4. O indeferimento é enviado em resposta ao requerimento com a devida fundamentação.------
NORMA 14 – Do deferimento do pedido:------------------------------------------------------------------------
1. A Declaração de Honra e a Declaração de Aceitação das presentes normas e condições de 
cedência são elaboradas pelos serviços da Casa da Cultura/Divisão de Cultura e remetidas para 
os requerentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. No caso de aceitação do pedido mas sem isenção do pagamento de Taxas e de caução, a 
utilização fica condicionada ao pagamento do preço constante na Tabela de Taxas e outras 
Receitas do Município de Beja e à prestação de caução, até ao dia da iniciativa que se pretende 
realizar, sem prejuízo da eventual isenção ou redução prevista nas normas.--------------------------
3. Sem embargo da responsabilidade civil nos termos gerais que compete ao promotor da 
iniciativa/atividade, a caução, de valor correspondente a 30% do montante do preço, destina-
se a garantir o cumprimento das obrigações de limpeza, higiene, conservação e manutenção 
corrente do espaço cedido, por parte do utilizador.----------------------------------------------------------
4. A liberação da caução por parte da Divisão de Administração Financeira é efetuada na 
sequência de informação do serviço municipal responsável pela Casa da Cultura, quanto ao 
estado do espaço, prestada no prazo de 3 dias úteis sequentes ao termo do evento, e após 
deferimento superior.------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Os equipamentos existentes nas salas objeto de cedência, designadamente, luminotécnico, 
sonoro e informático ou outro, que sejam propriedade da Câmara Municipal de Beja, só 
podem ser manuseados por técnicos da autarquia ou excecionalmente por técnicos indicados 
pela entidade requerente, mediante autorização da Câmara Municipal, através do serviço 
responsável e de acordo com os procedimentos e regras técnicas indicadas pela unidade 
orgânica gestora da Casa da Cultura.-----------------------------------------------------------------------------
6. A montagem e a desmontagem de quaisquer equipamentos e demais material que 
pertençam às organizações/requerentes a quem é cedido o espaço é da inteira 
responsabilidade das mesmas, decorrendo, no entanto, tais operações sob a supervisão da 
unidade orgânica gestora da Casa da Cultura, ficando o utilizador obrigado a respeitar os 
horários de utilização e a deixar o espaço pronto para uma nova utilização, no caso de 
utilização partilhada de salas.---------------------------------------------------------------------------------------
7. Quando não seja possível, no caso de atividades pontuais, desmontar tudo no final da 
atividade/iniciativa, essa desmontagem tem de ocorrer no dia imediato ao términus das 
iniciativas, as entidades organizadoras devem levantar os equipamentos e demais material que 
lhes pertençam.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. No caso de cedências até 10 meses e findo o término das mesmas, as organizações têm até 
2 dias úteis para proceder à remoção de todo o material/equipamento e limpeza dos espaços 
cedidos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. No caso do equipamento e demais material não vir a ser levantado no prazo atrás referido 
as entidades são responsáveis por todas as despesas efetuadas, referentes à remoção do 
equipamento e seu depósito, em armazém.--------------------------------------------------------------------
10. O Município de Beja declina qualquer responsabilidade sobre os equipamentos e demais 
material referido nos números anteriores, designadamente por qualquer dano ou deterioração 
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dos mesmos, não havendo lugar a qualquer indemnização por esse facto.-----------------------------
11. A remoção, depósito do bem e as respetivas despesas serão notificadas à entidade através 
de carta registada com aviso de receção até 15 dias úteis decorridos sobre a operação, 
devendo constar da mesma a discriminação dos montantes já despendidos pela Autarquia e o 
montante da taxa diária de depósito, prevista na Tabela de Taxas e Outras Receitas do 
Município de Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
12. A restituição do bem pode ser expressamente solicitada à Câmara Municipal de Beja, no 
prazo de 15 dias úteis, após a notificação prevista no número anterior, formalizada através de 
requerimento dirigido ao presidente da Câmara, sendo pagas aquando da apresentação do 
mesmo, todas as quantias devidas com a remoção e o depósito.-----------------------------------------
13. Caso a entidade/requerente não proceda à diligência referida no número anterior dentro 
do prazo, verifica-se a perda do bem a favor do Município de Beja o qual lhe dará, consoante o 
caso, o destino que for mais adequado.--------------------------------------------------------------------------
14. Para ressarcir das dívidas com a remoção e o depósito, caso não sejam voluntariamente 
pagas, aplicam-se os meios coercivos constantes do Regulamento de Taxas e Outras Receitas 
do Município de Beja.-------------------------------------------------------------------------------------------------
NORMA 15 – Responsabilidade pelas atividades:--------------------------------------------------------------
1. É da inteira e exclusiva responsabilidade da entidade utilizadora, tendo em vista a realização 
das iniciativas, requerer as respetivas licenças à Câmara Municipal de Beja, bem como e 
quando necessário, aos demais organismos competentes para o efeito.--------------------------------
2. A entidade/requerente utilizadora é, igualmente, responsável pelo cumprimento das 
normas aplicáveis à atividade a desenvolver, designadamente no âmbito dos espetáculos e 
divertimentos públicos e do ruído, seguros de atividade, código do trabalho, código tributário, 
e de mais legislação aplicável.--------------------------------------------------------------------------------------
3. A entidade/requerente obriga-se a devolver o espaço, cuja utilização foi cedida, em bom 
estado de conservação e manutenção, com ressalva das deteriorações decorrentes de uma 
utilização prudente.---------------------------------------------------------------------------------------------------
NORMA 16 – Comunicação e divulgação:------------------------------------------------------------------------
1. Compete à entidade/requerente utilizador do espaço promover as suas próprias iniciativas, 
devendo fazer constar em suporte de papel, no caso de divulgação impressa, e digital, os 
logotipos da Câmara Municipal de Beja, de acordo com as normas gráficas de utilização 
fornecidas pela Unidade Orgânica competente pela comunicação e relações públicas da 
Autarquia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Nos quinze dias subsequentes ao termo do evento, deverão ser entregues na CC, três 
exemplares de material de divulgação utilizado, bem como fotocópias dos recortes de 
imprensa, se aplicável.------------------------------------------------------------------------------------------------
3. O Município de Beja, sempre que o entenda por conveniente, pode, em simultâneo, 
promover as iniciativas das entidades/requerentes.----------------------------------------------------------
NORMA 17 – Informação complementar:------------------------------------------------------------------------
1. Na utilização da Bedeteca os utilizadores devem encontrar-se inscritos e munidos do cartão 
de utilizador a emitir pela Biblioteca Municipal que passará a assegurar este serviço.--------------
2. O custo do bilhete de ingresso para assistir às iniciativas a realizar na Casa da Cultura, 
promovidas pela Câmara Municipal, que não sejam gratuitas, é fixado pelo Município de Beja, 
sendo que, iniciativas e eventos promovidos por outros, na Casa da Cultura, com pagamento 
de prestação/mensalidade, não pode ser superior a 15,00 € mensais, ou a 20,00 € no caso de 
iniciativas únicas e pontuais com bilhete de acesso, vendido na Bilheteira do Pax-Júlia.------------
3. O Bar encontra-se concessionado e cumprirá as normas previstas no respetivo contrato de 
concessão.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Sem prejuízo no disposto na legislação em vigor é expressamente proibido:-----------------------
a) Praticar quaisquer atos que perturbem o normal funcionamento da Casa da Cultura;-----------
b) Utilizar qualquer efeito com fogo nos espetáculos ou em outras iniciativas, ensaios ou 
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montagens;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) Serrar, soldar, pintar ou executar quaisquer outras atividades oficinais no interior das salas; 
d) Fazer furos ou fixar pregos nas paredes e no soalho;-----------------------------------------------------
e) Transportar bebidas e comidas para o interior das salas, com exceção dos eventos cujo 
objeto inclua essa atividade;----------------------------------------------------------------------------------------
f) Fazer uso de telemóveis no interior do auditório ou salas durante a realização de iniciativas;-
g) Vender artigos no decorrer das iniciativas, exceto quando a venda seja devidamente 
autorizada;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h) Deitar lixo fora dos locais apropriados;-----------------------------------------------------------------------
i) A entrada de animais nos espaços da CC, salvo os cães de assistência e nas situações em que 
os mesmos façam parte do próprio evento, no caso de não pôr em causa o normal 
funcionamento da CC e a segurança das pessoas;-------------------------------------------------------------
j) Provocar ruído que possa prejudicar o espetáculo ou a iniciativa, que incomode o público, ou 
lese o trabalho dos artistas ou dos técnicos;--------------------------------------------------------------------
k) Utilizar fontes de ignição ou fumar dentro do equipamento;-------------------------------------------
l) Qualquer comportamento suscetível de afetar o evento e o seu pleno usufruto pela 
assistência.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Não são também permitidas ações por parte dos utilizadores ou entidades que:-----------------
a) Violem a integridade de pessoas e bens;---------------------------------------------------------------------
b) Possam pôr em causa a segurança do espaço ou dos seus equipamentos;--------------------------
c) Apelem ao desrespeito da legislação vigente;---------------------------------------------------------------
d) Transmitam mensagens de carácter discriminatório, designadamente em função da raça ou 
género ou outros.------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. A realização dos eventos com animais referidos na alínea i) deve ser obrigatoriamente 
antecedida do parecer obrigatório e vinculativo do Médico Veterinário Municipal.-----------------
NORMA 18 – Fiscalização, incumprimento e sanções:--------------------------------------------------------
1. A verificação do cumprimento das presentes normas gerais de funcionamento e utilização 
da Casa da Cultura compete ao município através dos serviços competentes a quem compete 
zelar pelo cumprimento das presentes normas e das normais legais e orientações do 
Executivo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. A infração reiterada das presentes normas é suscetível de impedimento do acesso às 
instalações da Casa da Cultura, mediante informação técnica e despacho favorável.----------------
NORMA 19 – Utilizadores até março de 2020:------------------------------------------------------------------
1. Os utilizadores dos espaços até março de 2020 não gozam de nenhuma preferência ou 
prioridade face às presentes normas, e devem devolver as chaves de acesso ao equipamento, 
ao qual só podem ter acesso por via dos trabalhadores do Município.----------------------------------
2. Devem desocupar os espaços de forma a que fiquem livres para novas utilizações, ou para 
intervenções do Município com vista à requalificação do equipamento, ou ainda por interesse 
do Município, que prevalece, mediante informação do Município, caso ainda não o tenham 
feito.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Podem requerer nova utilização nos termos previstos nas presentes normas.---------------------
NORMA 20 – Vigência e omissões:---------------------------------------------------------------------------------
As Normas entram em vigor imediatamente após a sua aprovação pela Câmara Municipal e os 
casos ou situações omissas aplica-se a legislação em vigor.------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário, concordou que era importante existir um documento de 
funcionamento da utilização da Casa da Cultura, mas tinha algumas coisas a dizer quanto a 
este documento: referiu que do regulamento não consta uma salvaguarda para o FIBD, que 
utiliza várias salas da Casa da Cultura; questionou o que significa que é a Biblioteca que passa a 
assegurar o serviço da Bedeteca, vai esta ser deslocalizada para a Biblioteca Municipal? É que 
se prevê que a utilização da Bedeteca depende de se ter cartão da biblioteca. Disse que não 
sabe se o senhor Presidente tem conhecimento, mas o espólio da Bedeteca resulta, em grande 
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parte, de cedências de particulares que o fizeram porque esta tinha um espaço próprio, 
destinado à juventude e à cultura, e autonomia relativamente à Biblioteca Municipal, pois 
além de Beja, só há mais 4 ou 5 Bedetecas no país. Perguntou se o responsável pela Casa da 
Cultura e da Bedeteca foi ouvido para a elaboração do documento e concluiu que não tem 
dúvidas de se estar perante um regulamento, pois constam no documento verdadeiras normas 
jurídicas, prevendo-se especificamente sanções para quem não cumpra as chamadas 
“normas”, pelo que, sendo aprovado, terá de ser submetido à Assembleia Municipal. Deste 
ponto de vista, sugeriu a intervenção do Gabinete Jurídico que, presume, não tenha sido 
consultado para o efeito, o que deveria ter sucedido, como aliás por diversas vezes tem 
sugerido, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, respondeu que o FIBD não está em causa e irá 
decorrer durante o mesmo período e com o mesmo orçamento dos anos anteriores.--------------
Relativamente à Bedeteca, informou que não está prevista para já a sua deslocalização.----------
Esclareceu adicionalmente que a Casa da Cultura e a Bedeteca fazem parte da Divisão de 
Cultura na qual a Biblioteca também se integra e que é gerida como um todo e não por 
partes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disse também que o regulamento foi elaborado pela Chefe de Divisão e pelo vereador que tem 
o pelouro, no caso, ele próprio, e que o Dr. Paulo Monteiro não foi ouvido no âmbito da 
elaboração das mesmas até porque, a seu pedido já formulado, poderá mudar de Divisão no 
futuro próximo, para ocupar o lugar do Dr. Nuno Figueiredo que foi em mobilidade para o 
Município de Évora, local onde reside.---------------------------------------------------------------------------
Finalmente e na sua opinião entende que a proposta apresentada não se configura como um 
regulamento, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado aprovar com o voto de qualidade do senhor Presidente e os votos contra dos 
vereadores da CDU.(Deliberação nº 329)-------------------------------------------------------------------------- 
 
Os vereadores da CDU apresentaram a seguinte Declaração de Voto:-----------------------------------
Votaram contra, por considerarem que este documento configura num regulamento e como 
tal será ilegal a sua vigência, pois compete à Assembleia Municipal aprová-lo, e por 
considerarem que o responsável pela Casa da Cultura também deveria ter sido ouvido facto 
que não aconteceu.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Propostas de abertura de procedimentos concursais comuns 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 do procedimento 
concursal que seguidamente se indica, com vista a suprir carências de pessoal de natureza 
permanente, na respetiva área de atividade, pretendendo-se a ocupação do respetivo posto 
de trabalho existente no mapa de pessoal, na Divisão de Cultura/Biblioteca Municipal (DC/BM), 
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:------------
1 Técnico Superior – área de Biblioteca e Documentação.-------------------------------------------------
Sendo expetável 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, ao referido procedimento concursal 
poderão concorrer candidatos com ou sem vínculo de emprego público, sendo observadas as 
prioridades estabelecidas na legislação aplicável.-------------------------------------------------------------
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O prazo de candidatura ao concurso 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 o recrutamento 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 em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho.----------------------
Nos termos dos números 1 e 4 do artigo 36º da LTFP, aos candidatos ser-lhes-ão 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 nº 3 do referido artigo, ser-lhes-ão aplicados os seguintes métodos de 
seleção: avaliação curricular, entrevista de avaliação de competências e entrevista profissional 
de seleção.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O júri do procedimento concursal terá a seguinte composição:-------------------------------------------
Presidente: Florbela Luz Descalço Fernandes, Chefe da Divisão de Cultura;----------------------------
Vogais efetivos: Joaquina Maria Ameixa Rita, Chefe da Divisão de Desenvolvimento e Inovação 
Social, que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos e Maria Paula Sérgio 
Catana Alves dos Santos, Técnica Superior;---------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Lénia Cristina Santos do Estanque e Rui Manuel Pires Guerreiro Revez, 
Técnicos Superiores.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 330)---------------------------------------------- 
 
Considerando as necessidades de pessoal existentes, propõe-se a abertura dos procedimentos 
concursais que seguidamente se indicam, com vista a suprir carências de pessoal de natureza 
permanente, na respetiva área de atividade, pretendendo-se a ocupação dos respetivos postos 
de trabalho existentes no mapa de pessoal, no Gabinete de Gestão da Mobilidade (GGM), 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 Técnico Superior – área de Arquitetura Paisagista/Engenharia 
Civil/Arquitetura;------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referência 2 – 1 Assistente Técnico – Parques de Estacionamento Fechados e de Superfície e 
Bicicletas de Uso Coletivo.------------------------------------------------------------------------------------------
Sendo expetável 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 o recrutamento 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 em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho.----------------------
Nos termos dos números 1 e 4 do artigo 36º da LTFP, aos candidatos ser-lhes-ão aplicados os 
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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 nº 3 do referido artigo, ser-lhes-ão 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 o 
presidente nas suas faltas e impedimentos e Manuel Carlos Assis de Sousa Faião, Técnico 
Superior;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Paulo Fernando Barros Bel Luís e Domingos Manuel Dias Horta Martins, 
Técnicos Superiores.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Referência 2:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Maria Goreti Lopes Batista Margalha, Técnica Superior;-------------------------------------
Vogais efetivos: Paulo Fernando Barros Bel Luís, Técnico Superior, que substituirá o presidente 
nas suas faltas e impedimentos e Fernando Manuel Mendes Curado, Técnico Superior;-----------
Vogais suplentes: Luís José de Brito Camacho Barriga e António Manuel Coelho Fialho, 
Técnicos Superiores.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 331)---------------------------------------------- 
 
 

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

 
Requerido por Almerinda de Fatima Pires Pernicha, que pretendendo a vender fração E do 
prédio sito na Rua António Sérgio, nº 17 e 19, em Beja, pelo valor de 60.000,00 €, vem solicitar 
à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a 
escritura de compra e venda. 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 332)-------- 
 
 

2.9. – Pedido de certidão de destaque de parcelas;--------------------------------------- 

 
Solicitado por Catarina Rosa Ribeiro – Cabeça de Casal de Herança, na qualidade de 
proprietária do prédio sito na Rua do Porto, nos 13 e 15, descrito na Conservatória do Registo 
Predial sob o nº 156 da União das Freguesias de Trigaches e São Brissos e inscrito no artigo nº 
168º, em Beja, com a área total de 795,00m2, certidão em como não há inconveniente no 
seguinte destaque de parcelas:-------------------------------------------------------------------------------------
1 – O prédio sito na Rua do Porto, nos 13 e 15, em Trigaches, União de Freguesias de Trigaches 
e São Brissos, concelho de Beja, inscrito na matriz com o artigo 168º e descrito na 
Conservatória do Registo Predial deste Concelho, pela ficha nº 156/19860224, com a área total 
de 795,00m2 e a seguinte composição: Área coberta: 195,00 m2 e Área descoberta: 600,00m2.--
2 – Prédio a destacar sito na Rua do Porto, nº 13, em Trigaches, União de Freguesias de 
Trigaches e São Brissos, concelho de Beja, com a área total de 250,00m2 e a seguinte 
composição: Área coberta: 70,00m2 e Área descoberta: 180,00m2.--------------------------------------
3 – Certifica-se que o destaque do prédio descrito no ponto 2 do prédio original descrito em 1 
não constitui operação de loteamento urbano, pois reúne os requisitos do destaque de 
parcela, dentro do aglomerado de Trigaches, de acordo com o nº 4 do artigo 6º do Decreto-Lei 
nº 555/99, de 16 de dezembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 136/2014, 
de 09 de setembro: As duas parcelas resultantes do destaque confrontam com arruamento 
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público.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mais se informa que não é permitido efetuar, na área correspondente ao prédio originário e 
no prazo de 10 (dez) anos, outro destaque de parcelas, nos termos do nº 6 do artigo 6º do 
mencionado diploma.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 333)---------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Pedido de certidão de emparcelamento simples;------------------------------ 

 
Solicitado por Marta Isabel Dimas Pereira, certidão em como não há inconveniente no 
emparcelamento simples dos seguintes prédios rústicos, contíguos entre si:--------------------------
Prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 111, inscrito na matriz 
predial sob o artigo 14 da secção C da freguesia de Nossa Senhora das Neves, denominado por 
“Vinhas das Senhoras das Porcas e Monte Coelho”, com 9,925 hectares;------------------------------
Prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 112, inscrito n matriz 
predial sob o artigo 19 da secção C da freguesia de Nossa Senhora das Neves, denominado por 
“Monte dos Pinheiros” com 3,725 hectares; -------------------------------------------------------------------
Prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.114, inscrito na matriz 
predial sob o artigo 53 da secção C da freguesia de Nossa Senhora das Neves, denominado por 
“Monte Rosa” com 2,975 hectares.-------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 334)---------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela licença 
de obra;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado por Tânia Jesus Rodrigues Cavaco Correia, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela licença de obra no Coval nº 215, Talhão nº 4, do Cemitério de Santa Clara, em 
Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade, considerando que se trata do coval onde foi sepultado 
o coveiro do município Raúl Correia.(Deliberação nº 335)---------------------------------------------------- 

 
 

2.12. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licença especial de ruído;-----------------------------------------------------------------------------  

 
Solicitado pela ZARCOS – Associação de Músicos de Beja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela licença especial de ruído, no âmbito da realização do evento de Música 
Tradicional do Alentejo, no Largo de São João, nº 5, em Beja (Cervejaria Portugalo), dia 26 de 
agosto de 2020, com início às 19:00h e termo às 21:00h.---------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 336)----------------------------------------------- 

 
Solicitado pela ZARCOS – Associação de Músicos de Beja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela licença especial de ruído, no âmbito da realização do evento “Hang The DJ”, no 
Largo de São João, nº5, em Beja (Cervejaria Portugalo), dia 27 de agosto de 2020, com início às 
19:00h e termo às 21:00h.-------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 337)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pela ZARCOS – Associação de Músicos de Beja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela licença especial de ruído, no âmbito da realização do evento de Música 
Tradicional do Alentejo, na Rua dos Infantes, em Beja, dia 05 de setembro de 2020, com início 
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às 19:00h e termo às 21:00h.---------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 338)----------------------------------------------- 

 
 

2.13. – Resumo Diário de Tesouraria nº 165, relativo ao dia um de 
setembro de dois mil e vinte;---------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de um milhão, 
novecentos e trinta e dois mil, oitocentos e dezanove euros e trinta e nove cêntimos, sendo 
um milhão, quinhentos e quarenta mil, quatrocentos e quarenta e três euros e cinquenta e 
um cêntimos de operações orçamentais e trezentos e noventa e dois mil, trezentos e setenta 
e cinco euros e oitenta e oito cêntimos de operações não orçamentais.-------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
Por motivos de anomalia técnica no equipamento de gravação não foi possível registar 
qualquer intervenção, pelo que as questões podem ser novamente colocadas nas reuniões 
seguintes.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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 trinta minutos da qual, para constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57º da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, 
nomeado por deliberação de câmara, datada de 25 de outubro de 2017, para secretariar as 
reuniões do órgão executivo, redigi e subscrevo.-------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 
 
 

 
___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

O Assistente Técnico 
 
 

 
__________________ 

João Daniel Frazão Felício

 

Aprovada por unanimidade em reunião 

de câmara realizada em 07 de outubro 

de 2020 
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