
 
 

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 vinte e cinco, relativa à reunião de câmara ordinária, 
realizada a dois de dezembro do ano dois mil e vinte e um;------------------------- 

  
Pelas dez horas, reuniu no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, o Executivo 
Municipal, sob a presidência de Paulo Jorge Lúcio Arsénio, Presidente da Câmara, estando 
presentes os(as) senhores(as) vereadores(as), Rui Inácio Marreiros, Ana Marisa de Sousa 
Martins Saturnino, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado, Maria de Fátima Jacinto do 
Estanque, Rui Manuel de Sousa Eugénio e Nuno Fernando Montes Palma Ferro.--------------------
A assessorar o Executivo esteve também presente a Jurista Municipal, Paula Cristina Madeira 
Pestana Mansinhos.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretariou a reunião, Mariana Angélia Dias Valério Carocinho, Assistente Técnica, em 
conformidade com o disposto no nº 2 do artigo 57º 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 da Câmara, Paulo Arsénio, da seguinte forma.------------------------ 
 

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

 

1.1. – Proposta de aprovação da ata nº 24/2021;------------------------------------------- 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o 
senhor Presidente colocou à votação a ata nº 24/2021, relativa à reunião de câmara realizada 
no dia dezassete de novembro de dois mil e vinte e um, que foi previamente enviada a todos 
os eleitos e aprovada por maioria com a abstenção do senhor Presidente da Câmara por não 
ter participado na mesma.(Deliberação nº 436)----------------------------------------------------------------- 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O vereador Nuno Palma Ferro fez a seguinte intervenção:--------------------------------------------------
1. Testagem regular da COVID-19: Não obstante o sucesso da vacinação, estamos a entrar numa 
fase de risco: Maior crescimento da pandemia no resto da Europa; Proximidade do Inverno; 
Época de convívios familiares e festivos;-------------------------------------------------------------------------
De acordo com os últimos dados disponibilizados pela DGS, a situação está a agravar-se a nível 
nacional, sustentado pelo índice de transmissibilidade R(t) (1,20) e o aumento de número de 
internamentos em enfermaria e em UCI (Unidade de Cuidados Intensivos);-------------------------------
Como tal, novas medidas preventivas foram tomadas pelo Governo de forma a evitar o 
alastramento da doença, sendo que uma das suas maiores recomendações é a testagem 
regular.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Segundo a última reunião de Conselho de Ministros, a apresentação de teste COVID Negativo, é 
obrigatória mesmo para vacinados, no acesso a: Visitas a Lares; Visitas a pacientes internados 
em estabelecimentos de saúde; Grandes eventos sem lugares marcados ou em recintos 
improvisados e recintos desportivos; Discotecas e bares;---------------------------------------------------
Como tal, o Governo aprovou a comparticipação integral dos testes rápidos de antigénio 
(TRAg) de uso profissional realizados em farmácias e laboratórios de análises clínicas.-------------
A Portaria 255-A/2021, publicada em Diário da República a 18 de novembro, veio estabelecer 
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um regime excecional e temporário de comparticipação de TRAg de uso profissional realizados 
a utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) em farmácias comunitárias e laboratórios de 
análises clínicas devidamente autorizados.----------------------------------------------------------------------
O diploma define o preço máximo de 10,00 € para comparticipação destes testes e um limite 
de quatro testes por utente por mês.-----------------------------------------------------------------------------
Como é possível avaliar pelo mapa de farmácias de oficina e laboratórios que realizam testes 
rápidos antigénio (TRAg) de uso profissional abrangidos pelo regime excecional e temporário 
de comparticipação, há uma grande lacuna na Região do Baixo Alentejo no que respeita ao 
acesso gratuito por parte dos seus munícipes à testagem, mais uma vez, negligenciando os 
mesmos e colocando barreiras financeiras num simples acesso de uma visita de um familiar a 
um Lar em plena época festiva.-------------------------------------------------------------------------------------
Nota: apenas uma farmácia em Odemira em todo o Baixo Alentejo aderiu ao programa.----------
Foram feitos, pela Coligação Consigo Beja Consegue, vários contactos com os proprietários das 
farmácias, os quais referiram que o valor de comparticipação pelo Governo é manifestamente 
insuficiente para fazer face aos custos com EPI’s “Equipamentos de Proteção Individual (ex: luvas, 

batas, viseiras, máscaras P2), Testes rápido antigénio (TRAg) de uso profissional e Recursos 
Humanos. Então, porque fazem as farmácias em Lisboa e aqui não? Maior competitividade em 
grandes centros e comparticipação extra do município.-----------------------------------------------------
À semelhança do que acontece noutros municípios, as soluções poderão passar por: 
Comparticipação adicional dos testes nas Farmácias por parte do município, tornando-se mais 
aliciante a sua adesão à testagem gratuita; Tentar atrair novos prestadores do mesmo serviço 
que estejam disponíveis e consigam executá-lo dentro do valor comparticipado pelo estado 
(10,00 €); Instalação de um centro de testagem em parceria, aproveitando as infraestruturas da 
Câmara Municipal de Beja disponíveis.---------------------------------------------------------------------------
Na qualidade de vereador, tal como a Coligação que representa, disponibiliza-se para arranjar 
uma solução se achados por bem, contudo, não podia deixar de colocar este assunto porque 
embora a culpa não seja da Câmara Municipal, será que enquanto órgão do poder local não 
poderá intervir de alguma forma? Ser-lhe-á vedada a possibilidade de intervir? Julga que pelo 
menos devem ser elementos facilitadores deste processo e proporcionar que os munícipes de 
Beja tenham este direito.--------------------------------------------------------------------------------------------
2. Rede de Transportes: Para manter as freguesias rurais conectadas com Beja, é necessário 
investir numa política de oferta de transportes públicos. Têm-lhe chegado indicações dos 
preços elevados dos passes, por exemplo Beja-Beringel, pode custar 40,00 €/mês, aos quais 
acresce o valor dos transportes urbanos dentro da cidade. Dizem-lhe que não existe um passe 
único, como sucede noutras zonas do país. Isto é realmente penalizador para as pessoas que 
precisam de se deslocar, favorece o uso de transporte próprio e impede a criação de emprego 
nas freguesias rurais, coisa que muito se propala, mas que na prática se mata com esta falta de 
visão das várias nuances do problema.-----------------------------------------------------------------------
Perguntou: O que lhe contam é verdade? Já foi feito um levantamento da oferta existente? Já 
foi feito um cruzamento das várias carreiras de forma a procurar maximizar a oferta? Porque 
não existe ainda um passe global a valor acessível que permita o acesso aos meios de 
transporte?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outra situação que lhe relataram e que é preciso averiguar a sua veracidade: No dia 12 de 
novembro o autocarro que fez Beja-Beringel por volta da hora de almoço foi cancelado porque 
alegadamente não havendo escola o número de passageiros seria muito diminuto e como tal 
não compensaria realizar a viagem. Isto é possível? Deixar de transportar passageiros que por 
isso mesmo perderam um dia de trabalho? Passageiros com passe comprado! Isto não aponta 
tudo para a desistência. Não será mais fácil abster-se de trabalhar quando o trabalho que se 
encontra e até nos satisfaz é fora de Beja. É esse modelo de desenvolvimento que queremos 
para Beja?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. IP8: Questionou o senhor Presidente da Câmara Municipal de Beja no sentido de fazer um 
ponto da situação sobre o IP8.--------------------------------------------------------------------------------------
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Foram anunciadas reparações em 6km do IP8 pelo Presidente da Junta de Freguesia de 
Beringel.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por outro lado, o Presidente da Câmara tem afirmado que a obra de remodelação se prevê 
para 2026. E até lá? Que contactos têm sido desenvolvidos? Quantas pessoas terão de morrer 
na estrada até a situação ser resolvida!--------------------------------------------------------------------------
Já não falamos só pelo desenvolvimento económico da região, já falamos de segurança, e de 
vida!, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, deu os seguintes esclarecimentos:-----------------
Relativamente à primeira questão, referiu que de facto há apenas uma farmácia no Distrito de 
Beja que produz esses testes válidos por 48 horas e não há nenhuma farmácia na área da 
CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo que beneficie desses testes. A Câmara 
Municipal de Beja já reportou este facto à senhora Ministra, ao senhor Secretário de Estado e 
aos senhores deputados porque é no mínimo atípico que os treze municípios da área da 
CIMBAL sejam precisamente os treze onde não há qualquer farmácia que possa cumprir os 
quatro testes gratuitos a cada cidadão. Uma solução poderá ser a aquisição de um pacote 
através da CIMBAL que será com certeza mais baixo que a aquisição de um pacote individual 
através do Município de Beja e é um assunto que tem de ser resolvido com alguma rapidez, 
eventualmente até antes do Natal.--------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos transportes públicos rodoviários da Região disse que estes são prestados 
por uma empresa privada, a Rodoviária do Alentejo, e serão prestados por esta empresa até 
ao dia 31 de dezembro de 2021. A partir de janeiro de 2022 será a empresa ABA – Autocarros 
do Baixo Alentejo, S.A., que ganhou o concurso público internacional, lançado pela CIMBAL – 
Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, para a concessão de transportes públicos 
rodoviários.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao custo dos passes referiu que este baixou substancialmente há cerca de dois 
anos atrás, por exemplo, um passe da Mina da Juliana para Beja custava 93,50 € e atualmente 
custa 40,00 €, um passe de Albernoa para Beja custava 83,00 € e atualmente custa 40,00 €, um 
passe de Beringel para Beja custava 50,50 € e atualmente custa 40,00 €, os passes de Santa 
Vitória, Trigaches e Cabeça Gorda custavam 62,50 € e atualmente custam 40,00 € e assim 
sucessivamente, os que pagavam 40,00 € atualmente pagam 30,00 € e os que pagavam 30,00 
€ atualmente pagam 20,00 €. Mais, existe a chamada senha de transporte urbano que permite 
fazer a correspondência com as urbanas por 10,00 € em vez dos 23,00 € cobrados 
anteriormente, ou seja, uma pessoa que venha de Albenoa para Beja e que tirasse o passe há 
dois anos atrás pagava 83,00 € + 23,00 €, atualmente paga 40,00 € + 10,00 €, portanto, tem 
havido uma redução que é feita com o apoio do Estado através do PART – Programa de Apoio à 
Redução Tarifária dos Transportes Públicos, sendo que há ainda uma parte que o Município de 
Beja coloca em termos de diferencial para permitir esta redução. Além disto, nas Urbanas, os 
seniores que pagavam 18,00 €, atualmente pagam 10,00 €, e um conjunto de jovens que 
pagavam 18,00 €, atualmente pagam 15,00 €. Os passes custavam 24,00 € e 23,00 € 
respetivamente e atualmente custam 20,00 €, preços de 2019, sem ter em consideração o 
aumento do operador em 1% do custo ao ano, nos anos 2020 e 2021, diferença que é depois 
coberta pelo PART e pela Câmara Municipal de Beja. Foi ainda instituído a gratuidade dos 
passes dos alunos do ensino secundário residentes nas freguesias rurais e que estudam na 
cidade---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poderá contudo o vereador Nuno Palma Ferro dizer-lhe que ainda assim é injusto 
relativamente às áreas metropolitanas, é realmente injusto, concorda, mas conseguiu-se fazer 
no Concelho de Beja o que outros fazem em toda uma Região.-------------------------------------------
Considera também que tem de ser reivindicado na Assembleia da República, pelos partidos ou 
movimentos, o reforço substancial das verbas afetas ao PART para as regiões do interior no 
sentido de descer mais o preço da bilhética ou que os preços praticados no Município possam 
ser extensivos às carreiras intermunicipais.---------------------------------------------------------------------
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Relativamente à quantidade e frequência dos transportes, referiu ser verdade que alguns só 
funcionam no período letivo e são suspensos no período não letivo, mas não consegue 
responder se a carreira de Beringel é uma dessas ou não e, também, não lhe parece que a 
Rodoviária não realize o transporte por haver um ou dois passageiros, se aconteceu não devia 
ter acontecido. Deu o exemplo da Mina da Juliana que fora do período letivo não tem 
transportes, que o Município de Beja compensa através dos chamados táxis coletivos, que 
funcionam ao fim-de-semana e feriados, e que abrangem zonas que não tenham transporte 
público, permitindo trazer as pessoas aos hospitais, lares, compras, etc., com um preço 
parecido ao transporte público. Mais, durante o período de pandemia em que um conjunto de 
carreiras foram reduzidas, o Município de Beja comprou carreiras extra, nomeadamente, para 
a Salvada, em direção a Castro Verde passando por Santa Clara do Louredo, Trindade e 
Albernoa e crê que também uma em direção a Aljustrel passando por Santa Vitória.---------------
Relativamente ao IP8 informou que as únicas informações que o Município de Beja tem sobre 
estradas nacionais na sua área são as seguintes: está a decorrer o projeto de reabilitação do 
IP8 entre a Malhada Velha e a designada rotunda da Força Aérea, adjudicado no dia 18 de maio 
com um prazo de 270 dias de execução para depois se lançar o concurso público internacional 
com Variante a Figueira de Cavaleiros e com Variante a Beringel. São dois concursos distintos e 
o projetista que os ganhou foi a mesma empresa.------------------------------------------------------------
Muito claramente, e tem o dito, lançar um concurso internacional durante o ano de 2022, visto 
do Tribunal de Contas, eventuais reclamações de concorrentes, etc., dificilmente haverá 
reabilitação antes do ano 2023. Também tem transmitido ao Dr. Pedro Nuno Santos que até 
2023 a estrada não aguenta, portanto, se está prevista alguma intervenção provisória a 
Câmara Municipal de Beja em termos oficiais não tem qualquer conhecimento e se o senhor 
Presidente da Junta de Freguesia de Beringel, Vítor Besugo, tem poderá ter-lhe sido 
transmitido via oral por alguém das Infraestruturas de Portugal.-----------------------------------------
O que está neste momento em andamento, e que foi uma insistência da Câmara Municipal de 
Beja, é a reabilitação da Estrada Nacional 391 entre o cruzamento da Matosa e a Ribeira da 
Cardeira, em Quintos, que vai ser executada em dois troços (cerca de 1.000.000,00 € cada) pela 
Tecnovia através das Infraestruturas de Portugal. Ficará por corrigir o troço entre a entrada de 
Cabeça Gorda e a rotunda da Salvada para não se entrar numa ilegalidade de fracionamento 
de despesa, portanto, a partir de 2022 vai ficar uma empresa com a manutenção das estradas 
do Baixo Alentejo e é no âmbito dessa manutenção que se irá pedir para fechar esse troço, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi dito pela vereadora Maria de Fátima Estanque que tem sido noticiado na comunicação 
social a questão da falta de condições do Centro de Vacinação COVID em Beja. Sabem também 
os vereadores da CDU, que tem havido a tentativa de fazer algumas melhorias no espaço, 
nomeadamente, com a instalação de aquecedores, contudo, consideram, que a falta de 
condições, quer para os profissionais de saúde, quer para os utentes que recorrem ao centro, 
também está muito ligada à questão do atendimento e logística. As pessoas continuam a 
aguardar no espaço exterior, horas de pé e uma vez que o espaço tem condições para que essa 
espera se efetue no seu interior, perguntou até que ponto a autarquia não pode proporcionar 
essas condições, com a instalação de algumas cadeiras, tendo em conta que o tempo vai para 
situações mais extremas de frio, vento e chuva, e algumas das pessoas já têm uma certa idade 
e problemas de saúde que se podem agravar.-----------------------------------------------------------------
Referiu ainda que concordam com a intervenção do vereador Nuno Palma Ferro relativamente 
à questão da testagem, que aliás, seria uma das questões que tinham para colocar no sentido 
de saber que diligências se poderiam fazer para que Beja não ficasse em branco nesta questão, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que dos três locais onde o Centro de 
Vacinação já esteve instalado, nomeadamente, o Pavilhão João Serra Magalhães, o Pavilhão 
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dos Sabores e agora o Pavilhão Institucional, este último é que oferece maiores dificuldades 
em termos climatéricos, é um facto, mas as condições são diferentes das que foram no 
passado por dois motivos, isto é, se por um lado quando foi instalado o Centro de Vacinações 
no Pavilhão João Serra Magalhães as atividades desportivas e letivas estavam suspensas e o 
Município tinha funcionários disponíveis para afetar ao centro bem como outra capacidade de 
resposta uma vez que por exemplo o Pavilhão da Escola de Santa Maria chegou a ter instalado, 
caso fosse necessário um pequeno hospital de campanha, por outro lado, com o reinicio 
dessas atividades, o pessoal teve necessariamente de ser novamente reafectado aos serviços. 
Na sua opinião, o Pavilhão João Serra Magalhães oferecia condições muito razoáveis, 
nomeadamente, para pessoas com mobilidade reduzida, o Pavilhão dos Sabores tem vários 
problemas, está num ciclo muito avançado de vida, 25 anos, não deixa de ser um pré-
fabricado, oferece grandes dificuldades de manutenção, em 2019 foi executada uma grande 
reparação no telhado, as calhas em redor não dão vazão e portanto basta chover mais e o 
espaço fica inundado, daí a mudança para o Pavilhão Institucional. Por sua vez, o Pavilhão 
Institucional, é um espaço muito amplo e portanto difícil do ponto de vista da climatização. 
Têm feito um esforço em melhorar o espaço com a instalação de linóleos, colocação das lonas 
nas laterais do topo do pavilhão, instalação de aquecedores, mudança do ponto de porta de 
entrada para que as pessoas aguardem no interior, aumentou-se o número de cadeiras, as 
cabines de vacinação e os serviços de atendimento foram tapados mas, as condições neste 
espaço, dificilmente serão tão boas em comparação com os dois anteriores. Dentro das 
dimensões necessárias, é dos poucos espaços na área da cidade de Beja que têm disponível 
para o efeito, contudo, se a autarquia encontrar um espaço com uma dimensão semelhante 
que permita o número de vacinações administradas diariamente e que ofereça melhores 
condições obviamente que estão disponíveis para proceder a essa mudança, disse.---------------- 
 
A vereadora Maria de Fátima Estanque para finalizar este assunto, quis apenas referir que foi 
vacinada nos outros dois espaços e realmente nota-se a diferença em termos humanos, isto é, 
do número de pessoas da autarquia que estavam no acolhimento, que parecendo que não 
organizavam as coisas de uma forma diferente tendo sido uma mais-valia quando se iniciou 
todo este processo pelo que, talvez agora, por aí se note mais essa falta de organização bem 
como as reclamações das pessoas, disse.------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Rui Eugénio expôs um assunto relativamente à Associação Juvenil Culturmais que 
tem desenvolvido ao longo dos últimos anos inúmeras atividades de cariz cultural, 
essencialmente no Concelho de Beja, nas áreas da música, teatro, standup comedy, etc..--------
No portfólio desta associação destaca-se a organização de dois grandes festivais, 
nomeadamente o MUPA – Música na Planície e sobretudo o Santa Maria Summer Fest, que foi 
interrompido em 2018 por vários motivos, entre eles a falta de apoio da autarquia. Das oito 
edições realizadas, vieram até Beja cerca de 8.000 visitantes, mais de 200 bandas, artistas e 
pessoal envolvido na organização e na programação do próprio festival, números fornecidos 
pela própria associação.----------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, gostariam os vereadores da CDU, obter da parte da Câmara Municipal resposta, 
nomeadamente, se ainda existe interesse e disponibilidade em recuperar este festival, 
prestando os apoios necessários e suficientes, que já era uma marca da cidade e do concelho e 
que levou o nome de Beja pelo país e até pelo mundo, já que muitas bandas que por cá 
passaram eram oriundas de diversos pontos, por considerarem que seria muito importante até 
em termos culturais por traze outra abrangência recuperando-se uma boa parte destes 
públicos e dinâmica que a cidade e o concelho perderam nos últimos tempos, disse.--------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, começou por dizer que a Câmara Municipal de 
Beja procura não impor a ditadura do gosto, ou seja, há naturalmente em Beja, tendo em 
conta os próprios artistas da cidade, um destaque maior para o Cante e para o Fado mas, ainda 
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assim, há lugar a todas as expressões culturais, lembrando que há meses atrás por exemplo 
atuaram os Moonspell no Pax-Júlia.-------------------------------------------------------------------------------
O que se passou com Festival Santa Maria Summer Fest foi muito simples, ou seja, quando o 
anterior executivo chegou à autarquia em outubro de 2017 e quando começaram a reunir com 
as entidades, incluindo a Associação Culturmais, aquilo que transmitiram a todas, foi que 
mantinham os mesmos apoios do último ano do executivo antecessor que, no caso do Festival 
Santa Maria Summer Fest, seriam 17.500,00 € da autarquia mais algum apoio logístico. 
Acontece que, os promotores do Santa Maria Summer Fest, pretendiam um apoio na ordem 
dos 50.000,00 €, valor que o executivo disse não estar disponível para atribuir uma vez que 
triplicava o apoio anterior. Em termos de apoio logístico, em função de tanta exigência feita, a 
autarquia estaria disponível para ceder um conjunto de materiais mas teria de ser a 
organização do Festival através dos seus elementos ou empresa contratada a fazer a respetiva 
montagem por não haver recursos humanos suficientes para o fazer. Foi-lhes dito, que assim 
não havia condições para organizar o Festival e portanto foi uma opção da Culturmais não 
continuar com o mesmo em 2018. A partir daí surge o MUPA, Festival de caraterísticas 
substancialmente diferentes e com um apoio de 7.500,00 €.----------------------------------------------
A Câmara Municipal de Beja está naturalmente aberta, desde que seja em condições que se 
possam cumprir, de chegar a um acordo com a Associação Culturmais e rever a recuperação 
do Santa Maria Summer Fest, disse.------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Nuno Palma Ferro, lançou um repto ao senhor Presidente da Câmara para que, na 
altura da construção do Orçamento para 2022, sejam tomadas decisões da forma mais 
pluricultural e desportivamente possível e com os maiores entendimentos globais que se 
consigam, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, relativamente a esta questão, e não obstante estar de acordo com o 
vereador Nuno Palma Ferro, uma vez que irão procurar também em termos de orçamento 
apresentar propostas neste sentido, referiu que, aquilo que lhe parece mais prudente é 
chamar os promotores do Festival e de outras iniciativas para de alguma forma limar arestas, 
porque a informação contradiz-se, entre aquilo que o Presidente informou e aquilo que lhes 
foi transmitido, o valor nunca chegou aos 50.000,00 €, seria entre os 25.000,00 € e os 
30.000,00 € mais o apoio logístico e a disponibilização de datas no Pax-Júlia no sentido de 
realizar iniciativas para angariação de verbas.--------------------------------------------------------------
Beja Hostel: Foi solicitado por parte do proprietário a celebração de um protocolo para dar 
ênfase aos importantes vestígios arqueológicos que têm vindo a ser postos a descoberto onde 
o promotor se propunha desenvolver o projeto de musealização do espaço deixando-o 
naturalmente visitável e o Município de Beja reconhecia a importância desses achados, cedia 
apoio logístico para transporte dos entulhos resultantes da escavação e musealização e a 
ocupação da via pública, auxiliando com os respetivos licenciamentos municipais.------------------
Como esta questão ainda não veio a reunião de câmara, e tendo em conta que os vereadores 
da CDU já visitaram o espaço algumas vezes, tendo-lhes sido dado a conhecer, por pessoal da 
área, que aqueles vestígios são de excecional relevância para a cidade, defendem a celebração 
de um protocolo desta natureza e que o mesmo seja agilizado o mais rapidamente possível, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que o executivo em permanência 
ainda não teve oportunidade de se debruçar exaustivamente sobre o protocolo mas têm nota 
do pedido e entendem que, embora ainda haja alguma indefinição arqueológica quanto aos 
vários períodos que se cruzam no espaço da escavação, haverá ali matéria de grande interesse, 
pelo que têm estado em diálogo, quer com o arqueólogo responsável, quer com o proprietário 
Posteriormente, com a Direção Regional de Cultura e com a Divisão da Câmara Municipal será 
tomada uma decisão do protocolo, disse.----------------------------------------------------------------------- 
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Foi dito ainda pelos vereadores Vítor Picado e Nuno Palma Ferro que, a Câmara Municipal 
deveria dar uma resposta no que respeita à remoção do entulho, mesmo antes de se decidir 
sobre o protocolo, que seria um sinal de ajuda ao proprietário do espaço.----------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, relativamente à iluminação pública e dos monumentos, referiu que 
desde que os vereadores da CDU colocaram a questão em reunião de câmara, tem sido visível 
uma melhoria substancial na mesma, contudo, ainda há um grande trabalho a desenvolver 
para tentar evitar que situações desta natureza venham a acontecer no futuro.---------------------
Relativamente à iluminação de Natal e tendo em conta que por todo o país se estão a 
desenvolver um conjunto de campanhas para promover o comércio local tradicional, a Câmara 
Municipal de Beja está atrasada neste processo. Entretanto ficou a saber que já terá sido 
adjudicado a uma empresa este serviço e que, embora vá ficar menos tempo exposto, ainda 
assim irá custar mais ao erário público relativamente ao ano transato, situação que é de 
lamentar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à EMAS – Empresa de Água e Saneamento de Beja, E.M., referiu que, como é 
público, os vereadores da CDU reuniram com o STAL, e aquilo que lhes foi dito difere um pouco 
com o que foi transmitido em reunião de câmara. O Sindicato diz que foram apresentadas ao 
longo do último mandato uma série de cartas reivindicativas com propostas de negociação 
mas que nunca receberam qualquer contraproposta relativamente às mesmas.---------------------
Salientou também que relativamente ao suplemento de insalubridade e penosidade o mesmo, 
nos termos da Lei, vai ser obrigatório no próximo ano no caso das empresas municipais e 
portanto espera que se desenvolvam os procedimentos necessários para o efeito no início de 
2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estando os vereadores da CDU frontalmente a favor do pagamento de horas extraordinárias, 
solicitou que lhes fizessem chegar as horas pagas aos trabalhadores, tanto da Câmara 
Municipal como da EMAS neste ano, para terem conhecimento e não estarem aqui a dizer 
coisas que não correspondem à verdade.-----------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Mercado Municipal de Beja, há uns meses foi dito em reunião de câmara 
que o prazo para término da empreitada seria em junho de 2022, perguntou se a data se 
mantém porque, não sendo engenheiro, cada vez que passa no local a sensação que tem é que 
muito dificilmente esse prazo será cumprido.------------------------------------------------------------------
Finalmente, perguntou qual o ponto da situação relativamente aos protocolos com as 
Juntas/Uniões de Freguesia e quais os procedimentos que estão a ser desenvolvidos, uma vez 
que os mesmos terminam brevemente, disse.----------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à iluminação pública, disse que 
a mesma tem problemas relevantes, existem luzes fundidas e postes por aplicar à mais de um 
ano com contatos permanentes com o fornecedor e de facto a autarquia não está contente 
com o serviço que tem vindo a ser prestado, até porque havia o compromisso de ter as 
luminárias do Concelho todas substituídas por LED’s até dezembro deste ano e o atraso é 
muito significativo nessa matéria.---------------------------------------------------------------------------------
Quanto às iluminações de Natal, disse que este procedimento costuma estar finalizado entre 
os meses de julho e agosto, nos anos ditos normais. Nos anos em que há eleições autárquicas, 
que foi o caso, decidiu-se desenvolver o procedimento a partir do dia da tomada de posse. 
Apenas lamenta que em Beja, seja a Câmara Municipal com alguns apontamentos das Juntas 
de Freguesia em alguns bairros, os únicos a assumir por inteiro esses custos, ao passo que 
noutros pontos do território, nomeadamente a norte do Tejo, as associações comerciais 
contribuam com uma parte expressiva do valor dessas iluminações e dividam com as 
autarquias esse investimento.--------------------------------------------------------------------------------------
A previsão era acender as luzes dia 08 de dezembro e não dia 01, os quadros foram instalados, 
as estruturas vão começar a ser montadas e para já essa situação mantem-se.-----------------------
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De facto a iluminação deste ano custa mais 7.000,00 € em relação à do ano passado, cerca de 
67.000,00 € incluindo o IVA, que na prática são mais 5.000,00 € porque há uma avenida na 
cidade que era dividida entre a Câmara Municipal e uma Junta de Freguesia que este ano se 
mostrou indisponível para assumir essa parte, portanto, são mais 2.500,00 €.------------------------
Acrescentou ainda que a E-REDES tem colocado um conjunto de obstáculos em relação a anos 
anteriores, nomeadamente nas ligações aos pontos de rede e daí que alguns pórticos de 
entrada na cidade tenham de ser deslocados 100/200 metros face ao seu posicionamento 
inicial.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Horas extraordinárias: A Câmara Municipal de Beja, nos últimos anos paga e muito bem 
praticamente o triplo das horas extraordinárias do último ano do mandato do Presidente João 
Rocha, em que o senhor vereador Vítor Picado foi Vice-Presidente.-------------------------------------
Na Câmara Municipal cerca de 250 trabalhadores passarão dos 665,00 € para 705,00 € mais os 
encargos normais, resultará num aumento de despesa de 210.000,00 €, somando o subsídio 
de insalubridade, que será atribuído a mais alguns trabalhadores em função da alteração do 
orçamento que agora passou a decreto, mais as progressões na carreira, estima-se um pacote 
de 300.000,00 € de aumento da massa salarial no próximo ano, ou seja, sensivelmente o 
mesmo valor previsto no cabimento financeiro a atribuir ao Município de Beja no Orçamento 
Geral de Estado que não passou na Assembleia da República, portanto, é uma situação que 
terá de ser acompanhada naturalmente e fazer alguns ajustamentos internos se necessário.----
Relativamente ao Mercado Municipal de Beja, não consegue adiantar muito mais, tem pedido 
informação aos serviços e ao empreiteiro mas neste último mês não tem acompanhado de 
perto o processo. A última informação que dispõe é que a empreitada estará concluída no final 
de junho de 2022 mas partilha da opinião visual do vereador Vítor Picado.----------------------------
Relativamente aos protocolos com as Juntas/Uniões de Freguesia, referiu que entre o final do 
ano de 2020 e durante o ano de 2021 até à campanha eleitoral, a Câmara Municipal esforçou-
se para estabelecer os protocolos de transferência de competências no âmbito da legislação 
em vigor. Apenas uma do Concelho, apesar das várias insistências, respondeu à tentativa de 
celebrar o protocolo o que significa que não foi assinado isoladamente e que o processo terá 
de ser retomado em 2022. Muito claramente, não vai haver transferência de competências 
para o próximo orçamento, existem novos Presidentes, novas Juntas e portanto o processo 
iniciará de raiz com a base existente e naturalmente a Câmara Municipal irá propor que 
durante o próximo ano os protocolos de transferência de competências sejam os mesmos e 
prorrogados por mais um ano até serem celebrados os protocolos de acordo com a Lei nº 
50/2018, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Rui Marreiros acrescentou, relativamente à iluminação pública, que a identificação 
dos sítios com problemas da responsabilidade do operador está feita. Foi dada instrução aos 
serviços para solicitar uma reunião e dividir as intervenções que estão por fazer e as que são 
mais urgentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às horas extraordinárias na EMAS, referiu que é uma situação normal, quando é 
preciso faz-se e portanto não vê que aqui haja alguma questão. Sobre os subsídios de 
insalubridade e risco, já existem na empresa há bastante tempo, é uma questão que está 
consolidada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao STAL, reuniu várias vezes com eles, de facto era apresentado aquilo a que 
chamam a carta reivindicativa, lembra-se de algumas propostas como por exemplo um 
aumento de 90,00 € para todos, a duplicação do subsídio de refeição, o triplicar de uma série 
de coisas que obviamente não faziam sentido em termos absolutos e careciam de uma análise 
detalhada, incluía também a reclassificação de alguns trabalhadores de determinadas áreas, 
mas tudo de forma genérica. Pediu várias vezes que fossem apresentadas propostas concretas 
mas por alguma razão que desconhece isso nunca aconteceu, nunca houve falta de diálogo 
nem troca de informação e obviamente é um processo que está em aberto que não coloca 
naturalmente a relação do sindicato com a administração da empresa, disse.------------------------ 
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Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 

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

 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, responsável pelos pelouros da Divisão 
Administrativa e Financeira; Gabinete de Apoio ao Investimento; Divisão de Turismo e 
Património; Divisão de Cultura; Serviço de Empreitadas; Gabinete Jurídico e Gabinete de 
Comunicação, apresentou os seguintes assuntos:------------------------------------------------------------- 
 

2.1. – Proposta de abertura de procedimento por consulta prévia e 
aprovação da respetiva repartição de encargos;-------------------------------------------- 

 
Em virtude da necessidade de contratação de diversos serviços de vigilância para a Câmara 
Municipal de Beja (Edifício Paços do Concelho, Parque de Materiais, Parque de Campismo, Parque 
Subterrâneo da Av. Miguel Fernandes e casa da Cultura, Biblioteca José Saramago, Praia Fluvial de 

Cinco Reis, Centro de Arqueologia e Artes, Eventos, Residência de Estudantes) solicita-se a abertura 
de procedimento de consulta prévia ao abrigo de Acordo Quadro para fornecimento contínuo 
deste serviço, por um prazo de 24 meses, de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 
2023.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando o prazo de execução do serviço solicita-se autorização para repartição de 
encargos sujeita a aprovação em reunião de câmara e assembleia municipal:----------------------- 
2022 ……………………………………………………………………………………………………………………. 259 543,98 € 
2023 ……………………………………………………………………………………………………………………. 259 543,98 € 
PREÇO BASE ………………………………………………………………………………………………………….. 519.087,96 € 
Objeto do contrato: O contrato a celebrar visa a Aquisição de Diversos Serviços de Vigilância, 
para o lote 1 – Serviços de Vigilância e Segurança Humana.-----------------------------------------------
Como previsto no nº 1 do artigo 36º do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro (Código dos 

Contratos Públicos – CCP), na redação dada pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto e 
Lei nº 30/2021, de 21 de maio, a abertura de procedimento de contratação pública 
fundamenta-se na impossibilidade de satisfação da necessidade por via de recursos próprios 
da Câmara Municipal de Beja, submetendo-se à consideração superior a presente proposta 
que visa obter autorização para o seguinte:--------------------------------------------------------------------
Escolha do tipo de procedimento: Para os efeitos previstos no artigo 38º do CCP, propõe-se, 
em função do valor e de acordo com o artigo 259º, do mesmo diploma, a aplicação do 
procedimento por Consulta Prévia ao abrigo do Acordo Quadro.-----------------------------------------
Ao abrigo do artigo 67º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com a 
redação dada pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto e Lei nº 30/2021, de 21 de 
maio, propõe-se a nomeação dos seguintes técnicos para membros do júri do procedimento:---
Presidente: Paulo Luís; Vogais efetivos: Florbela Fernandes e Maria João Macedo; Vogais 
suplentes: João Machado e Goreti Margalha.------------------------------------------------------------------
Propõe-se igualmente que sejam delegadas na comissão de análise todas as competências 
inerentes aos procedimentos pré-contratuais a realizar no âmbito do CCP, sem prejuízo do 
referido no nº 2 do seu artigo 69º.--------------------------------------------------------------------------------
Preço Base: O preço estimado para a aquisição de serviços para o Lote 1 – Serviços de 
Vigilância e Segurança Humana é de 519.087,96 € (quinhentos e dezanove mil, oitenta e sete 

euros e noventa e seis cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, distribuído pelos 
seguintes equipamentos: Edifício Paços do Concelho; Parque de Materiais; Parque de 
Campismo; Parque Estacionamento Subterrâneo Avenida Miguel Fernandes e Casa da Cultura; 
Biblioteca José Saramago; Praia Fluvial de Cinco Reis; Centro de Artes e Arqueologia; Eventos e 
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Residência de Estudantes.-------------------------------------------------------------------------------------------
Critério de Adjudicação: A adjudicação será feita segundo o critério da proposta 
economicamente mais vantajosa, na modalidade referida na alínea b) do nº 1 do artigo 74º do 
CCP, sendo avaliado apenas o preço do lote em apreço, uma vez que as peças do procedimento 
definem todos os restantes elementos da execução do contrato a celebrar.--------------------------
Prazo de Execução: O adjudicatário deverá prestar o serviço ao longo de 24 meses.----------------
Gestor do Contrato: Para efeitos do disposto no artigo 290º-A do CCP, o gestor do contrato de 
aquisição de diversos serviços de vigilância deverá ser a Drª Maria João Macedo, devendo a 
mesma constar do respetivo contrato.---------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a repartição de encargos à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 437)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.2. – Proposta de aprovação de repartições de encargos;--------------------------- 

 
Presente a repartição de encargos relativa ao concurso público para aquisição de serviços de 
limpeza de instalações municipais do Município de Beja:--------------------------------------------------
2022 ……………………………………………………………………………………………………………………. 150.000,00 € 
2023 ……………………………………………………………………………………………………………………. 150.000,00 € 
TOTAL …………………………………………………………………………………………………………………… 300.000,00 € 
Foi deliberado aprovar por maioria com quatro abstenções e submeter à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 438)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Presente a repartição de encargos relativa ao procedimento por consulta prévia para 
assessoria técnica para elaboração da documentação de fundamentação técnica, submissão 
e acompanhamento da execução física e financeira da candidatura do Parque Empresarial de 
Beja:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2022 ………………………………………………………………………………………………………………………. 50.000,00 € 
2023 ………………………………………………………………………………………………………………………. 20.000,00 € 
VALOR GLOBAL ……………………………………………………………………………………………………….. 70.000,00 € 
Foi deliberado aprovar por maioria com quatro abstenções e submeter à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 439)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Os vereadores da Coligação Democrática Unitária abstiveram-se nestas deliberações uma vez 
que não tiveram acesso às peças do procedimento, programa de concurso e entidades 
contatadas e, portanto, não tiveram possibilidade de, em consciência, tomar uma melhor 
decisão.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador da Coligação Consigo Beja Consegue absteve-se tento em conta que são processos 
que vêm de trás e naturalmente não tem conhecimento dos mesmos.--------------------------------- 
 

2.3. – Proposta de aprovação de candidatura da Câmara Municipal de 
Beja à DGArtes – Direção Geral das Artes, ao Programa de Apoio à 
Programação da RTCP (Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses) e 
respetiva repartição de encargos;-------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 8924, de 24 de novembro de 2021, do Gabinete de Apoio aos Investimento, 
propondo a candidatura da Câmara Municipal de Beja à DGArtes – Direção Geral das Artes, ao 
Programa de Apoio à Programação da RTCP (Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses).-------------
A RTCP é um instrumento estratégico fundamental para o combate às assimetrias regionais e 
para o fomento de coesão territorial no acesso à cultura e às artes em Portugal, assente na 
descentralização e na responsabilidade partilhada do Estado central com as autarquias e as 
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entidades independentes.-------------------------------------------------------------------------------------------
Para além das missões da RTCP previstas no artigo 4º da Lei nº 81/2019, de 2 de setembro, e 
dos objetivos específicos para cada área artística previstos no artigo 3º do Decreto-Lei nº 
103/2017, de 24 de agosto, na sua redação atual, e, no caso do cinema e do audiovisual, na Lei 
nº 55/2021, de 6 de setembro, na sua redação atual, o programa de apoio visa prosseguir os 
objetivos de interesse público cultural previstos no artigo 2º do Regulamento aprovado na 
Portaria nº 146/2021, de 13 de julho.-----------------------------------------------------------------------------
No âmbito deste fundo, podem ser apoiados projetos e atividades na área das artes 
performativas (circo, dança, música, ópera e teatro) e, complementarmente, de cruzamento 
disciplinar e de artes visuais (arquitetura, artes plásticas, design, fotografia e novos media). Podem, 
ainda, de forma complementar, nos casos em que os equipamentos culturais tenham as 
condições técnicas para exibição cinematográfica, englobar a área do cinema e do 
audiovisual.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trata-se de uma oportunidade para o Pax-Júlia Teatro Municipal, equipamento cultural 
pertencente ao Município de Beja, candidatar-se ao apoio à programação.---------------------------
Conforme o Aviso nº 19020/20021 da DGArtes, publicado na II série do Diário da República de 
8 de outubro de 2021, esclarece, no ponto K, o investimento e dotações orçamentais:------------
1. O apoio financeiro no âmbito do presente programa de apoio complementa os demais 
apoios atribuídos pelos municípios e outras entidades singulares ou coletivas, possibilitando o 
aumento de investimento.-------------------------------------------------------------------------------------------
2. A previsão orçamental relativa à programação apresentada na candidatura inclui o 
montante financeiro a que a entidade se candidata, o qual deve corresponder, no máximo, a 
metade do orçamento da referida programação.-------------------------------------------------------------
3. O financiamento do remanescente é assegurado pelo proprietário ou entidade gestora do 
equipamento cultural, o qual não pode representar um decréscimo do investimento já 
assegurado, sem prejuízo do recurso a fontes de financiamento alternativas e ou parcerias 
estratégicas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. São consideradas para apoio as despesas de produção diretamente relacionadas com a 
programação, como sejam o pagamento de cachets ou remunerações de artistas por 
atividades, de despesas de alojamento, de alimentação e de deslocações das equipas artísticas 
e técnicas envolvidas.-------------------------------------------------------------------------------------------------
5. O apoio financeiro da programação apresentada não abrange os encargos relativos ao 
funcionamento regular da estrutura, designadamente remunerações de recursos humanos da 
entidade, as despesas correntes e demais encargos necessários à manutenção e gestão do 
equipamento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
O montante global de apoio disponível é de 24.000.000,00 € entre 2022 e 2025 com a 
distribuição anual de 6.000.000,00 €. A candidatura é pelo período de 4 anos, sendo que em 
sede de candidatura apresenta-se a descrição detalhada para o ano de 2022, e para os 
restantes anos apresenta-se uma relação de despesas genérica.-----------------------------------------
Propõe-se candidatar a respetiva programação ao seguinte patamar:-----------------------------------
PATAMAR DE FINANCIAMENTO – C: A entidade assegura financiamento de 100.000,00 €.------------
O valor total para os 4 anos é de 800.000,00 € sendo que a DGArtes reembolsa 50% desse 
valor.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Anos Comparticipação CMB Comparticipação DGArtes Valor Anual 

2022 100.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 € 

2023 100.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 € 

2024 100.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 € 

2025 100.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 € 
 

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a repartição de encargos à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 440)-------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.4. – Proposta de aprovação de minuta de contrato avulso;----------------------- 

 
Presente a minuta de contrato avulso de empreitada de construção do edifício CEBAL 
celebrado entre o Município de Beja e a CONSDEP – Engenharia e Construção, S.A., que 
constitui documento anexo número um e faz parte integrante da presente ata.---------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores Nuno Palma Ferro, 
Maria de Fátima Estanque e Rui Eugénio. O vereador Vítor Picado não participou na presente 
deliberação por estar ausente da sala.(Deliberação nº 441)-------------------------------------------------- 
 
O vereador Nuno Palma Ferro, considerou que o CEBAL é uma instituição de absoluta 
necessidade para o Município mas julga que na sua génese deveria ter uma aproximação 
muito maior à comunidade científica do Concelho, nomeadamente ao Instituto Politécnico de 
Beja. Sabe quais são os motivos inerentes de uma maior ligação do CEBAL à Universidade de 
Évora, facto que lamenta, como lamenta também precisamente a própria construção do 
edifício não ser dentro do Politécnico e ao invés construído numa proximidade da cidade inicial 
e estrategicamente considerada como uma zona desportiva, facto que regista com desagrado. 
Relativamente à construtora não sabe, daí a sua abstenção.----------------------------------------------- 
 
O vereador Rui Eugénio referiu que nunca concordou com a localização da construção deste 
edifício naquela zona e portanto irá abster-se na presente votação.------------------------------------- 
 
O vereador Rui Marreiros, referiu, relativamente à questão da ligação do CEBAL com o Instituto 
Politécnico, que de facto há muitos anos atrás houve uma situação em que a proximidade 
entre os órgãos dirigentes e investigadores não foi a melhor mas isso foi sendo resolvido ao 
longo dos anos e no mandato do professor João Paulo Trindade, que terminou agora, foi 
absolutamente claro a visão estratégica e de conjunto.-----------------------------------------------------
Relativamente à localização do edifício, disse que de facto foi equacionada a construção do 
mesmo dentro do Campus do Instituto Politécnico de Beja, que aliás também participa nesta 
candidatura, mas surgiu uma oportunidade do próprio Politécnico ter outra candidatura para o 
mesmo terreno e portanto não fazia sentido uma situação estar a impedir a outra.-----------------
Disse ainda que a questão da ligação ao Politécnico com a construção deste edifício está 
absolutamente assegurada, uma vez que este não tem um conjunto de serviços, que estão 
assumido pelas instituições e pela candidatura, que são serviços partilhados pelo Instituto 
Politécnico de Beja. Potenciou-se no edifício a construir grandes espaços laboratoriais, 
necessidade maior para o CEBAL, com o objetivo de ter mais investigadores e para que os que 
já cá estão possam fazer um trabalho diferenciado, disse.-------------------------------------------------- 
 

2.5. – Revisão de preços;----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 8560, de 16 de novembro de 2021, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, dando conhecimento da atualização do cálculo da revisão de preços da empreitada 
de implementação de percursos acessíveis na Cidade de Beja – Centro Histórico e envolvente 
– 1ª fase (Percurso Beja antiga) – Fase 1A, cujo valor é 15.674,93 €.---------------------------------------
Como anteriormente tinha sido calculado o valor total de 9.435,95 €, tem-se a considerar para 
pagamento o valor de 6.238,98 €.---------------------------------------------------------------------------------
A revisão é definitiva para os meses de fevereiro a dezembro de 2020 e janeiro a março de 
2021 e provisória para os restantes meses.---------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 442)---------------------------------------------- 
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2.6. – Passatempo “Venha a Beja com Vagar”, no Festival de 
Gastronomia de Santarém – Proposta de aprovação das Normas de 
Participação;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 8435, de 11 de novembro de 2021, da Divisão de Turismo e Património, propondo a 
aprovação das normas de participação, que constituem documento anexo número dois e 
fazem parte integrante da presente ata, para o passatempo “Venha a Beja com Vagar” no 
Festival de Gastronomia de Santarém, que decorrerá entre o dia 26 de novembro de 2021 e o 
dia 28 de novembro de 2021 (até às 24 horas).------------------------------------------------------------------
PRÉMIO:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No âmbito do Passatempo, será atribuída uma experiência de visita a Beja (para 2 pessoas), ao 
vencedor, que deverá ser gozada até junho de 2022 (mediante a disponibilidade dos operadores 

turísticos envolvidos):---------------------------------------------------------------------------------------------------
Prémio : #VENHA A BEJA COM VAGAR:-----------------------------------------------------------------------------
Oferta de experiência: que integra uma noite de alojamento no Agroturismo Xistos e oficina de 
cozinha tradicional alentejana com a Chef Saudade Campião, válida para 2 pessoas.---------------
Apenas o utilizador que comentou no post referente ao passatempo será considerado 
participante.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU uma vez que o 
documento poderia ter sido submetido à outra reunião dando assim mais tempo para 
poderem dado a sua opinião.(Deliberação nº 443)-------------------------------------------------------------- 
 

2.7. – Campanha “É Natal em Beja” – Proposta de aprovação das Normas 
de Participação no Sorteio de Natal, Concurso de Montras e Fotografia e 
respetivos prémios;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 8466, de 22 de novembro de 2021, da Divisão de Turismo e Património, dando 
conhecimento que no âmbito da campanha “É NATAL EM BEJA”, que decorre de 8 de dezembro 
de 2021 a 8 de janeiro de 2022, está prevista a realização de um sorteio, um concurso de 
fotografia e um concurso de montras. As regras de participação neste sorteio e concursos 
estão definidas nas “Normas de Participação no Sorteio”, ”Normas de participação no 
Concurso de Fotografias” e nas “Normas de Participação no Concurso de Montras de Natal”, 
que constituem documento anexo número três e fazem parte integrante da presente ata.------
O valor dos prémios que corresponde a despesa do Município é de 3.788,50 € (três mil e 

setecentos e oitenta e oito euros e cinquenta cêntimos), de acordo com a informação em baixo.----- 
 
 

PREMIO VALOR 

Experiência de 3 noites de alojamento no Puralã – Wool Valey Hotel & SPA 327,00 € 

Experiência alojamento na Serra da Estrela, 2 noites em regime APA 250,00 € 

Experiência 2 noites de alojamento na Herdade do Vau, em regime APA + Sabores 
tradicionais no restaurante A Pipa 

155,00 € 

Experiência Bejaparque Hotel – 2 noites de alojamento em quarto duplo com 
pequeno-almoço incluído + Experiência de sabores na Cervejaria Portugalo 

35,00 € 

Experiência Emotion Voo de balão para 2 pessoas 300,00 € 

Experiência Casa do Roxo – 2 noites de alojamento com pequeno-almoço e 
atividades de natureza 

204,00 € 

Experiência de 2 noites alojamento Monte da Diabrória, em regime APA 0,00 € 

Fonte Mouro Reserva 2014 Magnum (garrafa 5lt) 127,50 € 

Voucher Artesanato Regional na ARABE, no valor de 100€ 100,00 € 

Voucher artigos design n'A CAL no valor de 100€ 100,00 € 



 

Página 14 de 22 
 

Cabazes de Natal no valor de 100€ 1.000,00 € 

  MONTRAS 
 PREMIO VALOR 

Experiência de 2 noites de alojamento Douro Hotel SPA, em regime APA 580,00 € 

Experiência de 2 noites em turismo rural, Odemira 280,00 € 

Cabaz de Natal no valor de 100,00 € 100,00 € 

  FOTOGRAFIA 
 PREMIO VALOR 

Experiência Vila Galé – 2 noites de alojamento em regime APA, em qualquer unidade 
Vila Galé em Portugal 

0,00 € 

Experiência Agroturismo Xistos – 1 noite de alojamento com passeio no bosque 
mediterrânico + refeição Campo do Caroço 

130,00 € 

Cabaz de Natal no valor de 100,00 € 100,00 € 
 

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

444)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

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

 
Registo nº 8563, de 16 de novembro de 2021, do Serviço de Ação Cultural, propondo, no 
âmbito da programação do Pax Júlia – Teatro Municipal e no seguimento da colaboração 
existente entre a Câmara Municipal e a Caixa Social e Cultural do Pessoal da Câmara 
Municipal de Beja, para a realização de iniciativas com vista à promoção e ao desenvolvimento 
cultural e desportivo no Município, a atribuição de um subsídio de 2.000,00 € a esta entidade 
que assegura a assistência às salas onde se realizam os diversos espetáculos.------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 445)---------------------------------------------- 
 
Em seguida o senhor vereador Rui Marreiros, responsável pelos pelouros da Divisão de 
Ambiente e Sustentabilidade; Divisão de Administração Urbanística; Divisão de Serviços 
Operacionais (com exceção do Serviço de Empreitadas); Serviço Municipal de Proteção Civil; 
Gabinete de Gestão da Mobilidade e Gabinete de Apoio aos Eleitos, apresentou os seguintes 
assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.9. – Ratificação de pedidos de queimas e queimadas;-------------------------------- 

 
Presente a listagem dos pedidos que deram entrada no balcão único dos serviços da Câmara 
Municipal de Beja até ao dia 24 de novembro de 2021 referentes a queimas e queimadas e que 
constitui documento anexo número quatro que faz parte integrante da presente ata.-------------
Foi deliberado por unanimidade ratificar os respetivos despachos.(Deliberação nº 446)------------- 
 

2.10. – Necessidade de regularização dos pagamentos efetuados ao 
Município no âmbito da execução do contrato de prestação de serviços 
de RSU – Carlos Ferreira – Produtos Hortícolas e Frutos, Ldª – A cessão da 
posição contratual – Hortas Joana & Ferreira, Ldª;---------------------------------------- 

 
Registo nº 8413, de 11 de novembro de 2021, do Gabinete Jurídico, informando o seguinte:---- 
I – Dos factos:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. A sociedade Carlos Ferreira – Produtos Hortícolas e Frutos Ldª, celebrou um contrato de 
prestação de serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos com o Município, em 26.03.2018, 
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para a recolha e transporte dos resíduos do tipo urbano depositados nos locais identificados 
pela sociedade, a saber: 3 contentores junto ao Monte da Diabrória e 3 contentores junto à 
Vila Galé.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Sucede que, a referida sociedade está a cumprir um Plano Especial de Revitalização, 
homologado em 28.08.2020 pelo Tribunal Judicial da Comarca de Santarém, nos termos da 
informação em anexo, extraída do Citius.-----------------------------------------------------------------------
3. Da lista de credores consta o Município, com um crédito no valor de 1.502,13 €.-----------------
4. Da conta corrente – Dívidas à data de 11.11.2021, fornecida pela Divisão Administrativa e 
Financeira (DAF), a sociedade ainda deve ao Município a importância de 1.436,82 €.---------------
5. A sociedade tendo sido notificada para se pronunciar sobre esta situação veio informar o 
seguinte, através do email de 12.05.2021:----------------------------------------------------------------------
"1. A dívida até Março de 2020, está em PER de acordo com o plano de pagamento 
homologado pelo Tribunal Judicial de Santarém;--------------------------------------------------------------
2. A empresa Carlos Ferreira, Ldª, não tem nenhuma dívida não integrada em PER, uma vez 
que, não laborou durante o ano de 2020 em nenhuma das propriedades, logo não foi realizada 
nenhuma recolha de resíduos;--------------------------------------------------------------------------------------
3. Neste momento a Carlos Ferreira, Ldª não se encontra a laborar pelo que não necessita de 
recolha de resíduos.---------------------------------------------------------------------------------------------------
De notar que existe uma outra empresa do grupo, Hortas Joana & Ferreira, Ldª, a laborar na 
Vila Galé, pelo que se pretende assim informar o nosso interesse na recolha de resíduos, na 
propriedade da Vila Galé no ano de 2021 e que pretendemos, assim também liquidar os custos 
de 2020 nesta empresa: Hortas Joana & Ferreira Ldª.--------------------------------------------------------
6. Através do email de 15.10.2021 a sociedade Hortas Joana & Ferreira, Ldª, forneceu o acesso 
à certidão permanente.----------------------------------------------------------------------------------------------
II – Proposta de procedimento:------------------------------------------------------------------------------------
7. Sugere-se que se submeta à apreciação e votação do órgão executivo a possibilidade de 
aprovação da cessão da posição contratual (passando a Hortas Joana & Ferreira, Ldª a assumir a 

posição contratual da Carlos Ferreira – Produtos Hortícolas e Frutos, Ldª) e da alteração ao objeto do 
contrato (passando da recolha de 6 contentores para 3 contentores, junto à Vila Galé), na medida em 
que a celebração do contrato mencionado em 1 teve por base a deliberação do órgão 
executivo de 18.07.2012.--------------------------------------------------------------------------------------------
8. Se a deliberação for favorável, sugere-se a liquidação das tarifas devidas pela sociedade 
Hortas Joana & Ferreira, Ldª no ano de 2020 até à presente data, nos termos do disposto no 
artigo 11º do Regulamento de Tarifas e Preços, para ser efetuada a notificação para o 
pagamento voluntário do valor em dívida.----------------------------------------------------------------------
9. Sugere-se ainda que se notifique, de novo, a sociedade Carlos Ferreira – Produtos 
Hortícolas, Ldª, para retomar o pagamento da dívida, no valor de 1.436,82 €.------------------------
10. Por último, sugere-se ainda que, previamente às notificações a ambas as sociedades, se 
solicite à Chefe de Divisão de Ambiente e Sustentabilidade (DAS) que confirme melhor os 
valores em dívida e a data a partir da qual a Hortas Joana & Ferreira, Ldª. é responsável pelo 
pagamento da dívida.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 447)---------------------------------------------- 
 

2.11. – Pedido de reconhecimento de reembolso de IMT;---------------------------- 

 
Parecer nº 8624 DAU/SAP, de 16 de novembro de 2021, do Gabinete Jurídico informando o 
seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Da instrução do pedido:---------------------------------------------------------------------------------------------
1. O requerente, Hugo Miguel Martins Venâncio, na qualidade de atual proprietário do prédio 
urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 2814, da freguesia de 
Santiago Maior, cujo edifício destinado a habitação foi objeto de obras de reabilitação no 
âmbito do Proc. nº PC 67/2018, veio requerer o reembolso do IMT, no valor total de 3.162,82 € 
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(1.581,41 € x 2).----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. O pedido de reembolso não estava devidamente instruído, pelo que, houve lugar ao 
suprimento de deficiências do pedido inicial ao abrigo do disposto no artigo 108º do Código do 
Procedimento Administrativo (CPA), aprovado em Anexo ao Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de 
janeiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Na presente data, o pedido está acompanhado de todos os elementos instrutórios, a saber:-
i. Descrição predial nº 2814/20200811, da freguesia de Santiago Maior;-------------------------------
ii. Caderneta predial atualizada, correspondente ao artigo 3695 da União das Freguesias de 
Beja (Santiago Maior e São João Baptista), cujos titulares são já os atuais proprietários, Tânia 
Isabel Guerreiro Mendes e Hugo Miguel Martins Venâncio;------------------------------------------------
iii. Autos de vistoria inicial e final, tendo esta última sido realizada no dia 16.03.2021, cuja 
Comissão concluiu que "O prédio foi reconstruído para habitação, encontrando-se em 
excelente estado de conservação", tendo resultado um estado de conservação do imóvel de 3 
níveis acima do atribuído antes da intervenção (Proc. nº VI/6/2021).--------------------------------------
iv. Certificado Energético nº SCE 243004518, válido até 27.01.2031, com a classe energética B 
– 54%;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
v. Duas notas de liquidação do IMT, de 01.04.2021, no valor de 1.581,41 €, respetivamente.-----
vi. Dois comprovativos do pagamento do IMT, efetuado no dia 05.04.2021, totalizando o valor 
de 3.162,82 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
vii. Duas certidões comprovativas da situação tributária regularizada perante a Autoridade 
Tributária, emitidas em 15.11.2021, válidas por 3 meses;---------------------------------------------------
viii. Duas declarações comprovativas da situação contributiva regularizada perante a 
Segurança Social, emitidas pelo Centro Distrital de Beja da Segurança Social em 15.11.2021, 
válidas por 4 meses.---------------------------------------------------------------------------------------------------
vix. Declaração emitida pelo Chefe de Divisão da Divisão Administrativa e Financeira (DAF) da 
Câmara Municipal, em 04.11.2021, a comprovar que ambos os proprietários do prédio não 
têm dívidas ao Município.--------------------------------------------------------------------------------------------
II. Enquadramento legal:--------------------------------------------------------------------------------------------
4. O Regulamento de Atribuição de Benefícios Fiscais do Município de Beja que entrou em 
vigor por efeito da publicação do Edital nº 860/2020, na 2ª Série do Diário da República nº 149, 
de 03 de agosto de 2020, estabelece as condições e define os critérios para o reconhecimento 
de isenções totais e parciais relativamente aos impostos próprios do município.--------------------
5. As isenções a atribuir podem ser de natureza distinta, nomeadamente, a isenção total ou 
parcial do IMT no que respeita às transmissões onerosas de edifícios localizadas em Área de 
Reabilitação Urbana, como é o caso, nos termos do disposto no artigo 3º, alínea d) do 
Regulamento Municipal (é feita referência a esta localização nos Autos de Vistoria mencionados no 

ponto iii do nº 3 da presente informação).---------------------------------------------------------------------------
6. Esta isenção só pode ser concedida se os interessados tiverem a sua situação tributária e 
contributiva regularizada, respetivamente perante a Autoridade Tributária, a Segurança Social, 
bem como a sua situação regularizada no que respeita a tributos próprios do município de 
Beja, o que é o caso, conforme os pontos vii, viii e vix do nº 3 da presente informação (artigo 4º 

do Regulamento Municipal).-------------------------------------------------------------------------------------------
7. Ainda, para efeitos de atribuição do referido benefício fiscal, devem encontrar-se 
preenchidas cumulativamente as seguintes condições (artigo 6º, nº 2 do Regulamento Municipal):-
a) O prédio ser objeto de uma intervenção de reabilitação de edifícios promovida nos termos 
do Regime Jurídico da Reabilitação urbana (RJRU);------------------------------------------------------------
b) Em consequência da intervenção prevista na alínea anterior, o respetivo estado de 
conservação esteja dois níveis acima do anteriormente atribuído, e tenha, no mínimo, um nível 
Bom e sejam cumpridos os requisitos de eficiência energética e de qualidade térmica.------------
8. No que diz respeito aos requisitos cumulativos mencionados no número anterior, também 
estão preenchidos, já que de acordo com o auto de vistora final o prédio encontra-se em 
excelente estado de conservação, tendo subido 3 níveis.---------------------------------------------------
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Face ao exposto, o pedido de reconhecimento do reembolso do IMT no valor de 3.162,82 € 
encontra-se em condições de ser submetido à apreciação e votação do órgão executivo, ao 
abrigo do disposto no artigo 15º do Regulamento Municipal. Após aprovação, a DAF comunica 
à AT o benefício fiscal reconhecido, nos termos do disposto no artigo 15º, nº 2 do referido 
Regulamento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 448)---------------------------------------------- 
 

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

 
Requerido pela Comissão de Finalistas da Escola Secundária Diogo de Gouveia, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização da 
festa de finalistas sob o tema "You Only Live Once", no Pavilhão Multiusos, no dia 05 de 
novembro de 2021.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 449)----------------------------------------------- 
 
Requerido pela Comissão de Finalistas da Escola Secundária D. Manuel I, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização de 
uma festa de música ao vivo intitulada "End of the Inocence", no Pavilhão Multiusos, em Beja, 
no dia 12 de novembro de 2021.-----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 450)----------------------------------------------- 
 
Requerido pelo Grupo Motard de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão da licença especial de ruído para a realização do evento "Festa Motard", no Pavilhão 
da ACOS, com música ao vivo, no dia 04 de dezembro de 2021.-------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 451)----------------------------------------------- 
 
Em seguida a senhora vereadora Marisa Saturnino, responsável pelos pelouros da Divisão de 
Desenvolvimento e Inovação Social; Gabinete de Recursos Humanos; Divisão de Educação, 
Desporto e Juventude; Partido Médico Veterinário, apresentou os seguintes assuntos:------------ 
 

2.13. – Proposta de aprovação de protocolo de colaboração;---------------------- 

 
Registo nº 20219, de 02 de novembro de 2021, do Serviço de Ação e Desenvolvimento Social, 
dando conhecimento que no âmbito do Protocolo de Cooperação de Proteção Internacional 
com o Alto Comissariado para as Migrações, a Associação ESTAR acolhe, desde 09 de Setembro 
de 2021, uma família refugiada, de origem Síria.--------------------------------------------------------------
Esta família, de 6 elementos, foi alojada na Quinta da Facaia, que dista a 4 kms de Beja, e que 
foi alvo de intervenção, com o apoio do município e dos voluntários da Associação, de forma a 
criar condições de habitabilidade condignas, contudo trata-se de um monte isolado, o que 
acarreta não só elevadas questões logísticas, como também questões ao nível da própria 
estabilidade psicológica da família.--------------------------------------------------------------------------------
Devido à situação do isolamento do monte, que não permite a sensação de segurança, torna-
se prioritária a mudança da família para uma habitação na cidade, permitindo não só que esta 
consiga ultrapassar traumas psicológicos provocados pela sua história de vida, como também 
uma melhor integração quer ao nível do trabalho, como da frequência escolar e de atividades 
dos filhos, facilitando uma maior inclusão e empoderamento desta família.---------------------------
Salienta-se que a distância do monte à cidade impossibilita o processo de integração 
atendendo a que, pelo facto de não possuírem meios para se deslocar, não interagem com a 
comunidade de acolhimento, sendo o seu dia-a-dia circunscrito ao espaço do monte onde 
estão alojados. Para além deste aspeto, tem sido o município, através do transporte escolar 
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que assegura a deslocação dos menores à escola (quatro deslocações diárias), o que implica 
grandes constrangimentos ao nível da rede de transportes escolares por parte do município.---
Face ao exposto a Associação ESTAR solicita temporariamente a cedência de uma habitação do 
Município (habitação que tem servido de suporte aos casos de isolamento profilático e/ou a situações 

positivas de COVID-19), na cidade, que permita a mudança desta família durante um período 
aproximado de 12 a 18 meses, mediante o pagamento de uma renda mensal no valor de 
200,00 €, ficando à responsabilidade desta Associação o encargo da referida renda, bem como 
a manutenção da habitação.----------------------------------------------------------------------------------------
No sentido de salvaguardar um espaço habitacional para as situações de isolamento a 
Associação ESTAR disponibiliza as habitações recuperadas na Quinta da Facaia para 
alojamentos de emergência.----------------------------------------------------------------------------------------
Considerando o pedido de colaboração da Associação Estar e a existência de uma habitação da 
Autarquia, inserida num aglomerado habitacional no centro histórico, que é utilizada 
esporadicamente como casa de função e nestes dois últimos anos para situações de 
isolamento de COVID-19, e por se tratar de uma habitação térrea com necessidade permanente 
de manutenção e utilização, a pouca utilização poderá levar a um estado de degradação mais 
rápido, propõe-se a celebração do protocolo de colaboração entre a Associação Estar e o 
Município de Beja, para arrendamento desta habitação, em regime de renda livre, de caráter 
temporário, entre 12 a 18 meses, que constitui documento anexo número cinco que faz parte 
integrante da presente ata, de forma a proporcionar condições de vida condignas à família e 
permitir a sua integração e autonomia.--------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 452)---------------------------------------------- 
 

2.14. – Pedido de Declaração de Utilidade Pública;---------------------------------------- 

 
A Câmara Municipal de Beja declara para os devidos efeitos que, o Beja Atlético Clube, 
associação fundada em 11 de outubro, de 2000, tem desenvolvido um trabalho meritório de 
apoio e fomento à atividade desportiva no concelho de Beja, sendo sensivelmente a partir do 
ano de 2013, que começou a obter excelentes resultados a nível regional, nacional e 
internacional, de onde se destacam os seguintes títulos e atletas premiados, de acordo com 
informação facultada pelo Beja Atlético Clube, a esta autarquia.-----------------------------------------
Atleta Bruno Paixão: Campeão Nacional de Maratona (Federação Portuguesa de Atletismo); 3º 
classificado no Campeonato Nacional de Estrada (Federação Portuguesa de Atletismo); Campeão 
Nacional nas distâncias de 1.500 metros, 5.000 metros e 10.000 metros em Pista ao Ar Livre, 
no escalão M3539 (Associação Nacional de Atletismo Veterano); Campeão Nacional de meia-
maratona no escalão M3539 (Associação Nacional de Atletismo Veterano); Campeão Nacional de 
maratona no escalão M3539 (Associação Nacional de Atletismo Veterano); 10º classificado e 
melhor atleta europeu na Maratona Internacional de Macau (Federação Portuguesa de 

Atletismo); Presença no Campeonato do Mundo de Corrida em Montanha, pela seleção 
portuguesa; Campeão Europeu, por seleções de corta-mato por estafetas e meia-maratona no 
escalão M3539 (Associação Nacional de Atletismo Veterano); Recordista Distrital nas distâncias de 
5.000 metros e 10.000 metros em pista ao ar livre; Recordista distrital na distância da meia-
maratona e maratona.------------------------------------------------------------------------------------------------
Atleta Patrícia Serafim: Recordista distrital nas distâncias de 3.000 metros, 5.000 metros e 
10.000 metros em pista ao ar livre; Recordista distrital da meia-maratona.----------------------------
Atleta Mussa Djau: Vice-campeão nacional (Medalha de Prata) na distância de 10.000 metros 
em pista ao ar livre, no escalão de SUB23; Medalha de Bronze no Campeonato Nacional de 
Corta-Mato Longo, no escalão de SUB23; Medalha de Bronze na distância de 5.000 metros em 
Pista ao Ar Livre, no escalão de SUB23.---------------------------------------------------------------------------
Atleta Mário Godinho: Vice-campeão da Europa em 10.000 metros em estrada, no Escalão 
M5559 (Associação Nacional de Atletismo Veterano); Campeão Europeu, por seleções de corta-
mato por estafetas no escalão M5559 (Associação Nacional de Atletismo Veterano).---------------------
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Atleta Estevão Janeiro: Medalha de Bronze no campeonato do mundo em pista ao ar livre, em 
atletismo adaptado, evento desportivo que se realizou na Polónia, em junho de 2021; Medalha 
de ouro no campeonato do mundo e da Europa na distância da meia-maratona, em atletismo 
adaptado (Campeão do Mundo e da Europa, por Portugal), evento que decorreu no arquipélago 
dos Açores, no presente mês de novembro.--------------------------------------------------------------------
Mais se acrescenta que este último resultado, alcançado pelo atleta, é único para a história do 
atletismo distrital e para o concelho de Beja.--A nível coletivo evidenciam-se ainda os seguintes 
títulos: 4º lugar no Campeonato Nacional de Estrada – Lisboa (Federação Portuguesa de 

Atletismo); 5º lugar no Campeonato Nacional de corta-Mato Longo - Mira (Federação Portuguesa 

de Atletismo) e o 6º lugar no Campeonato Nacional de Corta-Mato absoluto Curto – Vila Nova 
de Famalicão (Federação Portuguesa de Atletismo).--------------------------------------------------------------
Para além, das atividades de mérito desportivo, referem-se outras que atestam contributo e 
benefícios do Beja Atlético Clube para a comunidade, bem como para os fins por si 
prosseguidos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Destaca-se o facto de o clube ser promotor da modalidade de atletismo adaptado, o que lhe 
tem permitido incluir pessoas com deficiência que passaram a participar em condições de 
plena igualdade, nas atividades desportivas, juntamente com os restantes atletas. Este modelo 
de treino, tem quebrado barreiras através das adaptações dos locais à prática desportiva e 
modelos de treino, desenvolvendo ações que contribuem para a redução do preconceito, da 
discriminação e da ampliação da rede de interação social deste tipo de atletas, possibilitando 
uma melhoria da sua autoestima e autonomia, do seu bem-estar e qualidade de vida. Não 
obstante, esta modalidade também permite que estes se foquem em objetivos concretos e na 
superação diária, exigindo da sua parte maior resiliência, espírito de compromisso, disciplina e 
persistência e fomentando um reforço das suas capacidades físicas e cognitivas.--------------------
Por outro lado, considera-se que o clube também tem desenvolvido um importante papel 
social, não só no que diz respeito ao seu lugar de destaque, com forte impacto e aceitação por 
parte comunidade em geral, bem como pelo seu historial de contributo ao bem comum e às 
causas sociais, nomeadamente através do apelo à participação integração desportiva de 
atletas institucionalizados e provenientes de contextos socioeconómicos mais vulneráveis, 
prevenindo o insucesso escolar, desvirtuando-os de comportamentos desviantes e 
possibilitando-lhes um percurso de vida diferenciado, com expetativas de vida futuras, através 
da prática desportiva.-------------------------------------------------------------------------------------------------
São exemplo disso os atletas Sara Inácio e Mussa Djau, ambos utentes de Instituições 
Particulares de Solidariedade Social, destinadas a acolher crianças e jovens em risco.--------------
Por outro lado, salientam-se atividades desenvolvidas em parceria ou colaboração com esta 
autarquia e outras entidades locais: a participação na Feira da Terra, iniciativa anual 
organizada pela União de Freguesias de Salvador e Santa Maria da Feira, com várias 
demonstrações da modalidade à comunidade; a colaboração com a Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens de Beja, através da participação e acompanhamento ao atleta João Paulo 
Félix que percorreu 2.222 quilómetros, pelos Direitos das Crianças, durante 40 dias, através de 
40 etapas; bem como a integração noutros eventos promovidos esta entidade pública e outras 
entidades concelhias, como é o caso do “Beja Educa” (valência criada no âmbito da Feira anual 

Patrimónios do Sul); da corrida Fernando Mamede Cidade de Beja, onde a colaboração do clube 
tem sido fundamental para fomentar maior nível de adesão e na Feira do Sul – Ovibeja, da 
responsabilidade da ACOS.-------------------------------------------------------------------------------------------
A nível de formação, destaca-se a relevância que o clube tem atualmente a formar atletas, 
com escalões de formação que vão dos 5 até aos 17 anos de idade.-------------------------------------
Salienta-se que esta tem tido maior expressão nos últimos 5 ou 6 anos, em que existe um 
maior número de crianças e jovens a procurar o clube e querer praticar atletismo, em função 
dos bons resultados e êxitos obtidos, pelos escalões seniores.--------------------------------------------
Neste momento, a formação de base constitui uma prioridade para o clube, que está a investir 
fortemente nesta área, contando já, com cerca de 60 atletas, nos escalões mais jovens e cerca 
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35 atletas federados.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Tem-se verificado também, que existe maior preocupação por parte da associação em 
diversificar a sua resposta formativa, através da preparação de atletas, dentro dos vários 
escalões de formação, em virtude da sua vocação e características específicas, para outras 
vertentes do atletismo dentro da pista, em detrimento da formação centrada unicamente na 
tradicional corrida de fundo e meio-fundo.---------------------------------------------------------------------
Pelo exposto, reconhece este Município que, o Beja Atlético Clube tem desenvolvido um 
trabalho notório e meritório para este território, elevando o nome do concelho de Beja e da 
região.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade emitir parecer favorável.(Deliberação nº 453)------------------------ 
 

2.15. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licença da atividade de realização de espetáculos de natureza 
desportiva;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado por Vitalidade Cosmopolita Associação Desportiva, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão de licença da atividade de realização de espetáculos de natureza 
desportiva, designadamente a iniciativa denominada “RUN – Vai Devagari 2021”, que se realizou 
dia 27 de novembro de 2021.---------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 454)----------------------------------------------- 
 

2.16. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativas à cedência 
de transportes;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Requerido pelo Clube Desportivo de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transportes para uma deslocação ao Pinhal Novo da sua equipa do escalão de 
Iniciados que irá participar no Campeonato Nacional de Juniores C (SUB 15), no dia 05 de 
dezembro de 2021.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 455)----------------------------------------------- 
 

Requerido pelo Clube Desportivo de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transportes para uma deslocação a Faro da sua equipa do escalão de Iniciados que 
irá participar no Campeonato Nacional de Juniores C (SUB 15), no dia 09 de janeiro de 2022.-----
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 456)----------------------------------------------- 
 
Requerido pelo Clube Desportivo de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transportes para uma deslocação a Olhão da sua equipa do escalão de Iniciados 
que irá participar no Campeonato Nacional de Juniores C (SUB 15), no dia 23 de janeiro de 
2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 457)----------------------------------------------- 
 
Requerido pelo Clube Desportivo de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transportes para uma deslocação à Cova da Piedade da sua equipa do escalão de 
Iniciados que irá participar no Campeonato Nacional de Juniores C (SUB 15), no dia 13 de 
fevereiro de 2022.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 458)----------------------------------------------- 
 
Requerido pelo Clube Desportivo de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transportes para uma deslocação a Amora da sua equipa do escalão de Iniciados 
que irá participar no Campeonato Nacional de Juniores C (SUB 15), no dia 26 de março de 



 

Página 21 de 22 
 

2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 459)----------------------------------------------- 
 
Requerido pelo Despertar Sporting Clube, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transportes para as seguintes deslocações da equipa de Iniciados (SUB 15) que vão 
iniciar a 2ª Fase do Campeonato Nacional no mês de dezembro: 05 de dezembro de 2021 – 
Olhão; 19 de dezembro de 2021 – Pinhal Novo; 30 de janeiro de 2022 – Évora; 13 de fevereiro 
de 2022 – Amora; 06 de março de 2022 – Almada e 20 de março de 2022 – Faro.-------------------
De acordo com a informação dos serviços existe disponibilidade para transporte nos dias 30 de 
janeiro de 2022 a Évora, 06 de março de 2022 a Almada e 20 de março de 2022 a Faro.-----------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 460)----------------------------------------------- 
 
Requerido pelo Beja Basket Clube, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 
transportes da equipa DUB 14 feminina: 05 de dezembro de 2021 – Setúbal; 19 de dezembro 
de 2021 – Barreiro; 16 de janeiro de 2022 – Montijo; 23 de janeiro de 2022 – Barreiro e 06 de 
fevereiro de 2022 – Pinhal Novo.----------------------------------------------------------------------------------
De acordo com a informação dos serviços existe disponibilidade para transporte nos dias 16 de 
janeiro de 2022 ao Montijo e 06 de fevereiro de 2022 ao Pinhal Novo.---------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 461)----------------------------------------------- 

 
Requerido pela Associação de Reformados de Cabeça Gorda, a isenção de pagamento de 
taxas relativas à cedência de transportes para uma deslocação a Silve, dia 07 de dezembro de 
2021.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 462)----------------------------------------------- 

 
Requerido pela Associação ESTAR, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 
transportes para uma deslocação ao aeroporto de Lisboa para recolher a família refugiada síria 
que vai ser também acolhida pela associação, dia 06 de dezembro de 2021.--------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 463)----------------------------------------------- 

 

3. – Resumo Diário de Tesouraria nº 229, relativo ao dia trinta de 
novembro de dois mil e vinte e um;----------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de quatro milhões, cento 
e noventa mil, trezentos e quarenta euros e sessenta e nove cêntimos, sendo três milhões, 
seiscentos e noventa mil, oitocentos e vinte euros e noventa e um cêntimos de operações 
orçamentais e quatrocentos e noventa e nove mil, quinhentos e dezanove euros e setenta e 
oito cêntimos de operações não orçamentais.-----------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

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

 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente às questões colocadas pelo 
munícipe António Barahona, referiu que o Largo da Conceição irá transformar-se em breve 
novamente em estaleiro, a empresa para chegar ao Museu vai ter de retirar os pilaretes e no 
final da obra vai recolocá-los. Nessa altura a Câmara Municipal irá com certeza sugerir que os 
mesmos sejam recolocados mas que sejam rebatíveis com chave no Museu e no Pax-Júlia.------
Relativamente ao estacionamento em Beja é um exercício difícil, é difícil na Praça da 
República, em torno do edifício do ex-Governo Civil, no Paço, etc., portanto, há que pensar, o 
que também não é fácil, na criação de mais estacionamento nalgum ponto central da cidade. 
Contudo, estacionamento subterrâneo em Beja é uma coisa que não é fácil pelos motivos que 
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todos conhecem mas eventualmente no centro da cidade seria necessário um estacionamento 
que comportasse um número expressivo de viaturas para que não houvesse permanente 
obstáculos e a única solução que existe é a colocação de pilaretes, embora não seja uma 
hipótese simpática.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às lâmpadas fundidas na Rua António Vilar e David Abreu há mais de quatro 
meses, o senhor António Barahona referiu aquilo que ele disse no início da reunião, por 
exemplo na Avenida Zeca Afonso, sentido Continente Beja Park Hotel, estão duas lâmpadas de 
iluminação pública fundidas junto à rotunda há mais de nove meses, a situação foi reportada 
inúmeras vezes à EDP, antes da sua conversão em E-REDES, e as duas lâmpadas continuam por 
ser substituídas há semelhança de várias outras na cidade, disse.---------------------------------------- 
 

5. – 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 nº 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

6. – Encerramento;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram treze 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 22 de outubro de 2021, para secretariar as 
reuniões do órgão executivo, redigi e subscrevo.-------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Beja 
 

 
 

______________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 
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_____________________ 
João Daniel Frazão Felício 

 

Aprovada por unanimidade em reunião de 

câmara realizada em 29 de dezembro de 

2021 
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