
 
 

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 dois, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
vinte e seis de janeiro do ano dois mil e vinte e dois;------------------------------------ 

 
Pelas dez horas, reuniu por videoconferência através da plataforma ZOOM, 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, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, 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, da seguinte forma.-------------------------------------------- 
 

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

 

1.1. – Proposta de aprovação da ata número 1/2022;--------------------------------- 

 
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 número 1/2022, relativa à reunião de câmara 
realizada no dia doze de janeiro de dois mil e vinte e dois, que foi previamente enviada a todos 
os eleitos e aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 29)------------------------------------------------- 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado fez a seguinte intervenção:----------------------------------------------------------
Solicitou o ponto de situação relativamente a uma questão colocada há algum tempo, 
nomeadamente, as horas extraordinárias pagas durante o ano 2021, no caso da Câmara 
Municipal de Beja e, no caso da EMAS, E.M., as disponibilidades.------------------------------- 
Perguntou se já houve, da parte da EMAS, E.M., alguma resposta ao STAL, no âmbito da reunião 
solicitada à sua Administradora Executiva, para discussão do Acordo Empresa.----------------------
Perguntou ainda, relativamente à implementação do suplemento de penosidade e 
insalubridade na EMAS, E.M., que a partir de janeiro era uma realidade poder acontecer se o 
Conselho de Administração assim o entendesse, que passos já foram dados nesse sentido, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Rui Eugénio perguntou, relativamente ao novo projeto do Fórum Romano, se 
foram ouvidos alguns arqueólogos para o desenho do mesmo.------------------------------------------- 
 
A vereadora Maria de Fátima Estanque fez a seguinte intervenção:--------------------------------------
Na sequência das obras da piscina municipal descoberta, foram suprimidos cerca de 40 lugares 
de estacionamento, o que tem provocado algum desconforto a trabalhadores de serviços e 
empresas localizadas naquela zona que não têm, neste momento, forma de junto aos seus 
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locais de trabalho, poderem estacionar.-------------------------------------------------------------------------
Assim, sugerem os vereadores da CDU que, durante o período em que a obra ainda irá 
decorrer, fosse libertado o estacionamento das laterais da Casa da Cultura, há semelhança do 
que foi feito na parte de baixo, para minimizar este desconforto, porque deixar o veículo na 
zona tarifada um dia inteiro é naturalmente bastante dispendioso.--------------------------------------
Relativamente aos pedidos de apoio efetuados por duas associações, nomeadamente, da 
Culturmais, no âmbito do Santa Maria Summer Fest e da TRUGIA – Associação Cultural, no 
âmbito da realização do MUPA e de outras atividades para este ano, lamentam os vereadores 
da CDU que a resposta da Câmara Municipal tivesse sido tão tardia, uma vez que impossibilitou 
estas associações de poderem beneficiar de alguns apoios de outras entidades, 
designadamente, do IPDJ, por terem prazos específicos para apresentação de declaração de 
apoio por parte da autarquia.---------------------------------------------------------------------------------------
Da parte da Culturmais pensa que já não é possível, este ano, realizarem o Santa Maria 
Summer Fest mas, a TRUGIA – Associação Cultural, parece que ainda irá a tempo, se a 
declaração de apoio for entregue na candidatura à DGArtes, de ir buscar algum financiamento, 
pelo que, apelou que a mesma seja enviada o mais rapidamente possível no sentido da 
associação candidatar o MUPA e outras atividades planeadas durante o ano. Relativamente ao 
Santa Maria Summer Fest, que já teve várias edições e levou o nome de Beja para fora até a 
nível internacional, gostariam que a proposta fosse discutida na próxima reunião de câmara 
para realização do mesmo em 2023, bem como analisar a realização do MUPA e apoio por 
parte da autarquia, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Nuno Palma Ferro, fez a seguinte intervenção:-------------------------------------------------
Fez dele, as palavras da vereadora Fátima Estanque relativamente aos festivais em questão, 
aliás, como todos saberão houve troca de e-mails durante esta semana o que, no seu caso em 
particular, revela alguma preocupação porque a cidade culturalmente continua a perder, há 
associações culturais a sair da cidade e não a entrar e, num período pós ou durante pandemia, 
todos os movimentos de manifestação de vida, de cultura, de sociedade são importantíssimos 
e fundamentais no alicerce do futuro que se pretende para o Concelho.-------------------------------
Ainda nesta temática, vê com alguma preocupação o princípio de equidade a prevalecer sobre 
os apoios pelo que gostaria de saber, até porque serão discutidos na ordem de trabalhos 
vários, porque é que uns são de 10.000,00 € e outros são de 5.000,00 €, ou seja, existe algum 
regulamento que especifique isso? Há informação sobre o retorno que estes eventos trazem à 
cidade em termos de hotelaria, de restauração, de visitantes, etc.? Ou, se são atribuídos de 
outra forma qualquer, gostaria de ser elucidado.--------------------------------------------------------------
Relativamente às notícias preocupantes que saíram a semana passada sobre o Hospital de 
Beja, e mesmo sabendo que o senhor Presidente lhe irá dizer que não é um assunto no qual a 
Câmara Municipal deva ter alguma gerência, considera que ainda assim podia estabelecer 
ligações e disponibilizar-se para ajudar uma vez que se trata do Concelho e da Região pelo que 
acha que a autarquia podia ter um papel de favorecer o mutualismo, sem intervir obviamente 
nos assuntos internos do Hospital. Por outro lado, este assunto deve servir para pressionar o 
Governo para também este saber que estamos todos do mesmo lado, a apoiar a cidade e a 
tentar resolver as dificuldades, neste caso na área da saúde, que se arrastam e prolongam à 
demasiado tempo, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, deu as seguintes respostas:--------------------------
Relativamente às horas extraordinárias, o processamento foi feito dia 21 de janeiro e portanto 
só agora existem condições para fornecer o mapa, eventualmente até com um quadro 
comparativo desde 2013 até 2021.--------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao estacionamento suprimido na sequência da obra da piscina municipal, não 
são 40 lugares nem pouco mais ou menos, serão quanto muito cerca de 20, mas lembrou que 
foram libertados definitivamente 8 lugares que eram tarifados. Os lugares nas laterais da Casa 
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da Cultura são concessionados pelo que teria de envolver uma negociação de compensação da 
Câmara Municipal ao concessionário, algo que não estão muito disponíveis para fazer nesta 
altura, portanto, não é uma situação que se afigure muito fácil. Ainda assim, e estando a 
adjudicação do concurso para concessão do estacionamento tarifado de superfície para breve 
poderá eventualmente ver se existe alguma margem para essa situação. Contudo, espera-se 
que as obras da piscina fiquem concluídas este verão pelo que os lugares referidos serão 
naturalmente repostos.----------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às Associações Culturmais e TRUJIA, o compromisso foi responder até ao dia 20 
às duas entidades e a resposta foi dada nesse dia à noite, agora, podem as respostas não ter 
ido ao encontro das expetativas dos promotores mas isso acontece na Câmara Municipal de 
Beja inúmeras vezes com inúmeros agentes culturais, desportivos ou outros. Foram 
apresentadas condições consideradas excessivas para aquilo que a Câmara Municipal de Beja 
pode e deve disponibilizar em termos financeiros e que, para realização de iniciativas destas 
caraterísticas, tem apoiado na ordem dos 10.000,00 €, são exemplo disso o Festival Terras Sem 
Sombra e o FITA – Festival Internacional de Teatro do Alentejo que já estão implementados há 
algum tempo e, numa das propostas apresentadas foram ao valor máximo, noutra não, 
contudo lá chegarão, depois de mais uma conversação com uma das duas entidades.-------------
Disse ainda que a Câmara Municipal tem que se adaptar sempre e sistematicamente às 
necessidades de outras entidades mas depois quando é ao contrário essas entidades não 
fazem o mesmo à Câmara Municipal de Beja.------------------------------------------------------------------
Referiu também, concretamente em relação ao Santa Maria Summer Fest, que a estimativa de 
custos são 82.300,00 € e o apoio do IPDJ, que eventualmente podia ter sido perdido por uma 
resposta tardia da Câmara Municipal, que não foi, era de 1.500,00 €, portanto, também 
dificilmente o festival não se realizaria por falta deste valor, ainda assim, com certeza 
importante para a associação.--------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos critérios para atribuição destes apoios pontuais, disse que não existe 
nenhum regulamento na Câmara Municipal para a sua atribuição mas, se for esse o 
entendimento, demora-se uns meses e poderá elaborar-se um regulamento dessa natureza. 
Aquilo que tem sido prática é fazer uma avaliação do impacto daquele acontecimento em 
concreto para o território, que tem depois uma variação ou graduação, e que muitas vezes não 
se consegue quantificar exatamente qual é o retorno para a economia mas, o investimento 
maior, é do Município de Beja que procura sempre que essas ações não estejam dependentes 
exclusivamente, ou na sua maior parte, do seu apoio e que haja outros complementares, de 
preferência, superiores no seu conjunto, para além de haver também limitações em função da 
própria condição da Câmara Municipal de Beja.---------------------------------------------------------------
Lembrou também que não foram diminuídos apoios pontuais face ao que se herdou do 
passado recente, alguns subiram ligeiramente e outros foram mantidos, é isto que os guia nas 
propostas que apresentam, tentando sempre que haja um equilíbrio e fazendo com que o 
apoio da autarquia não seja o único sustentáculo de algumas dessas iniciativas, para além de 
que não se pode ir indefinidamente até onde os promotores pretendem, cabendo depois aos 
próprios adaptarem-se à realidade das receitas expetáveis, até porque têm sido muito poucas 
as iniciativas que se tem dito liminarmente que não, disse.------------------------------------------------ 
 
O vereador Rui Marreiros fez a seguinte intervenção:--------------------------------------------------------
Relativamente às disponibilidades, a EMAS, E.M., está na fase de encerramento do ano 2021 e, 
portanto, nesse momento conseguir-se-á ter toda essa informação disponibilizada, 
eventualmente até comparativa se for essa a intenção.-----------------------------------------------------
Relativamente à proposta do STAL é verdade, já foi recebida, está a ser analisada pela 
Administradora Executiva e pelos serviços e depois transitará pelo Conselho de Administração. 
Em seguida será o momento de reunir com o STAL. Daquilo que lhe passou pelas mãos, a 
proposta não é mais nem menos diferente das anteriores, porque lembra-se sempre do 
primeiro ponto que é uma reivindicação do aumento para todos os funcionários de 90,00 €, e 
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que obviamente está completamente desfasada da realidade, mas o STAL também já os 
habitou a isso, contudo, no momento oportuno, irá haver naturalmente conversações entre os 
representantes dos trabalhadores sindicalizados e a administração.-------------------------------------
Relativamente ao subsídio de risco, parece-lhe haver uma certa confusão da parte do vereador 
Vítor Picado porque, não quer dizer desde sempre, mas há largos anos que as questões da 
insalubridade da penosidade e do risco, entre outras, são tidas em conta e avaliadas na EMAS, 
E.M., porque a lei assim o permite e também em função de algumas atividades específicas que 
os trabalhadores desenvolvem, pelo que, é uma questão que não se coloca, disse.----------------- 
 
O vereador Vítor Picado, face a algumas coisas que foram ditas, referiu que o subsídio de risco 
é uma reivindicação feita por parte dos trabalhadores pelo facto do mesmo não ser pago à 
hora mas ser um valor diário e não falou nesta questão, falou sim no suplemento de 
insalubridade e penosidade que até já tinha sido abordado numa reunião anterior em que o 
vereador Rui Marreiros disse na altura, e muito bem, que a EMAS, E.M., tinha um histórico de 
implementação dessas questões e, como tal, se iria ver assim que fosse possível, logo não há 
confusão nenhuma da sua parte.----------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às horas extraordinária e quando solicitou estes elementos pela primeira vez 
até valorizou o facto de se pagar horas extraordinárias, portanto, quando se fala aqui no termo 
comparativo não é isso que se está a querer fazer, apenas querem ter acesso à informação e 
nada mais que isso.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao apoio às associações, os vereadores da CDU consideram ser um investimento 
da Câmara Municipal na cultura e no seu desenvolvimento e, não tendo mais nada a dizer, irão 
inscrever estes pontos na próxima reunião de câmara onde apresentarão um conjunto de 
argumentos para defenderem.-------------------------------------------------------------------------------------
Disse ainda que o senhor Presidente não respondeu à questão colocada pelo vereador Rui 
Eugénio, nomeadamente se foram ouvidos alguns arqueólogos nas alterações efetuadas ao 
projeto do Fórum Romano.------------------------------------------------------------------------------------------
Deixou ainda uma observação, nomeadamente, continuarem a receber um conjunto de e-
mails por parte de executivos das Juntas de Freguesia a recolocar questões por falta de 
resposta, quando na última reunião foi dito que essas solicitações estavam a ser tratadas, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Nuno Palma Ferro referiu que, o facto de querer saber de que forma é que os 
subsídios são atribuídos e se existe regulamento ou não, é-lhe absolutamente indiferente se 
levam meses, anos ou o mandato todo a elaborá-lo, o que pretende é que os dinheiros 
públicos sejam distribuídos da forma mais rentável possível do ponto de vista social e 
económico no Concelho e nada mais que isso.-----------------------------------------------------------------
Relativamente ao estacionamento, já teve oportunidade de ter essa conversa com o senhor 
vereador Rui Marreiros e, o contrato que for feito com a empresa, na sua opinião, deve 
assegurar que existam alternativas e ressarcimento, se for caso disso, para situações de 
emergência que surjam, e que irão surgir certamente, no sentido de resolvê-las mais 
facilmente. A questão prática que falou com o vereador teve a ver com um comerciante que 
pretendia fazer uma esplanada para cima de lugares de estacionamento e ao pretender isso 
está a roubar dois lugares que têm de ser encontrados noutro lado, ou negociados, ou pagos 
pelo comerciante o que não lhe parece bem, portanto, estas situações têm que ficar 
devidamente desenhadas no contrato para não se andar sempre com estes problemas.----------
Para terminar disse que o senhor Presidente não fez qualquer comentário relativamente à 
questão colocada acerca do Hospital José Joaquim Fernandes.-------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente ao Projeto do Fórum Romano 
disse esperar trazer o concurso de empreitada à próxima reunião de câmara para avançar e 
aproveitar as verbas do Portugal 2020.--------------------------------------------------------------------------- 
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Este projeto teve três intervenientes fundamentais, o Gabinete de Arquitetura do Arquiteto 
Vítor Mestre, a empresa de estabilização de estruturas e a participação do professor Jorge de 
Alarcão, e um dos objetivos foi a estabilização do espaço antes que o mesmo se degrade 
completamente. Trata-se de uma escavação a céu aberto em centro urbano há mais de uma 
década, em que cada dia que passa, sobretudo quando os invernos são mais rigorosos, se 
corre o risco de perder grande parte daquilo que foi destapado. Está na altura de intervir 
porque não se pode olhar para uma escavação desta natureza como se olha para uma 
escavação fora do perímetro urbano, aliás, durante três anos andou-se a “partir pedra”, 
andou-se a tentar juntar pessoas que não falavam entre si, com reuniões aos sábados e 
domingos, fosse com os arquitetos ou com os arqueólogos e nem sempre conseguiram ser 
bem-sucedidos. Foi realizada uma sessão pública para apresentação do projeto inicial no 
Centro UNESCO, que teve uma boa participação, e em função da qual o projeto foi alterado, 
minimizando-se a parte arquitetónica para destacar mais a parte arqueológica. Estima-se que a 
duração de obra seja entre nove a dez meses, é uma estrutura minimalista que teve a 
participação em termos de fornecimento de cotas, identificação de estruturas, etc., do 
professor Jorge de Alarcão com o qual a Drª Conceição Lopes trabalha de forma muito estreita, 
o Gabinete de Arquitetura a quem tinha sido adjudicado o projeto em 2017 foi mantido e 
foram recolhidas as colaborações de todos os que quiseram contribuir. A expetativa é 
estabilizar urgentemente os locais que já deviam ter sido estabilizados, torná-los visitáveis e 
rentabilizar finalmente aquele espaço. No futuro o que não pode voltar a acontecer, e este 
processo deverá ser exemplo disso, é haver escavações arqueológicas interessantes em 
qualquer local da cidade, que consumam centenas de milhares de euros e ao fim de dez anos 
estarem na mesma.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão do Hospital José Joaquim Fernandes, disse que a Câmara Municipal 
de Beja assiste com alguma apreensão à demissão dos chefes do serviço de urgências mas 
naturalmente que tem dificuldade em intervir. Pelo que tentou saber, o Conselho de 
Administração foi apanhado de surpresa com esta demissão, situação que aliás se tem 
verificado em muitos outros hospitais do país e, como disse o senhor vereador Nuno Palma 
Ferro e acertou, o Presidente da Câmara vai mesmo responder da maneira que esperava, 
nomeadamente que a Câmara Municipal de Beja não foi tida nem achada nas demissões e 
dificilmente o será na readmissão de funções dessas pessoas apesar de olhar, obviamente, 
com apreensão para esta matéria. O Serviço Nacional de Saúde tem assistido a uma 
sobrecarga por via da COVID-19, os profissionais estão exaustos, fazem demasiadas horas 
extraordinárias em muitos casos, têm tido um mérito enorme particularmente nestes dois 
últimos anos e pode haver uma altura em que a saturação é muita e se diga basta, mas a 
Câmara Municipal não toma aqui partido nem pelos médicos nem pelo Conselho de 
Administração, tentará que o assunto se resolva e, quando se clarificar a situação política a 
nível governativo depois de dia 30 de janeiro, ver como é que em Beja nas Urgências se resolve 
este impasse a bem do Hospital que presta um serviço insubstituível à população. 
Preferencialmente o melhor será que os médicos e o Conselho de Administração cheguem a 
um acordo entre as partes, não chegando e havendo novo Governo, a Câmara Municipal de 
Beja poderá solicitar uma reunião para clarificar esta situação, disse.----------------------------------- 
 
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:------------------------------------------------------------- 
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2.1. – Propostas de abertura de concursos públicos:------------------------------------- 

 
Presente o processo relativo à abertura de concurso público para alienação dos lotes 6 e 9 
destinados a moradias unifamiliares, situados em Beja, na União de Freguesias de Beja de 
Salvador e Santa Maria da Feira, na ligação entre o Bairro do Pelame e a Quinta D’El Rey, que 
constitui documento anexo número um e faz parte integrante da presente ata.--------------------- 
 
O vereador Vítor Picado fez a seguinte intervenção:----------------------------------------------------------
Considerando que inicialmente, quando o processo de alienação destes lotes foi submetido a 
reunião de câmara, os vereadores da CDU manifestaram a sua preocupação no que respeita à 
fixação da população jovem no Concelho pelo que os apoios concedidos a este nível têm de ser 
claros.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que este processo foi iniciado no mandato do Presidente João Rocha, com uma 
proposta de venda dos lotes a 5.000,00 € cada, e terminado pelo executivo do PS que alterou 
esse valor para 30.000,00 €.-----------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que esta proposta é um retomar do processo para alienar os lotes que não 
foram entretanto arrematados, mantém a sua posição de voto em conformidade com o que 
defenderam pelo que se irão abster na presente votação, disse.------------------------------------------ 
 
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária e da Coligação Consigo Beja Consegue, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 

30)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Presente o processo relativo à abertura de concurso público para concessão da exploração do 
ginásio da Piscina Municipal Descoberta de Beja, que constitui documento anexo número 
dois e faz parte integrante da presente ata.-------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Rui Eugénio deu conhecimento que os vereadores da CDU se irão abster nesta 
votação por não concordarem com a concessão do ginásio, posição assumida desde o primeiro 
momento, porque consideram que o espaço devia ficar sob a gestão e supervisão da Câmara 
Municipal de Beja, abrindo, por exemplo, a porta para contratação de mais dois ou três 
técnicos que pudessem ali desempenhar tarefas.-------------------------------------------------------------
Não concordam com esta concessão porque já existem inúmeros espaços desta natureza e 
este será apenas mais um que, provavelmente, irá valorizar a infraestrutura mas não trará 
grandes benefícios em termos globais.---------------------------------------------------------------------------
Uma outra possibilidade que julgam poder ser avaliada seria celebrar uma parceria com o 
curso de desporto do Instituto Politécnico de Beja ou até com o curso profissional técnico da 
Escola Diogo de Gouveia.--------------------------------------------------------------------------------------------
Consideram que este equipamento, que é para todos os efeitos municipal, ficaria mais 
acessível à população do Concelho permitindo a promoção e o incentivo da prática da 
atividade física.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Não se considerando esta solução e avançando para concessão do espaço sugeriram a 
seguinte proposta: que o caderno de encargos para exploração do ginásio da piscina preveja 
por um lado, o acesso dos trabalhadores do Município com mensalidades simbólicas 
permitindo aos mesmos praticar atividade física e, por outro lado, o acesso a jovens do 
Concelho que sejam comprovadamente carenciados de origens socioeconómicas 
desfavorecidas, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que o caderno de encargos 
apresentado é o que está à votação. Posteriormente, será assinado um contrato com a 
entidade a quem for adjudicado, que será privada, porque o equipamento não é público nem 
semipúblico e a sua utilização tem um pagamento como contrapartida à Câmara Municipal de 
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Beja que, aliás, também não tem vocação para gerir um ginásio. Ainda assim, na altura de 
assinatura do contrato poderão fazer uma abordagem à entidade adjudicatária no sentido de 
haver uma redução de preço aos dois grupos que o vereador Rui Eugénio referiu, disse.---------- 
 
O vereador Nuno Palma Ferro referiu que efetivamente o espaço é público mas o grande 
investimento vai ser feito em máquinas pelo que não lhe parece que a Câmara Municipal 
tenha essas condições. Assim e considerando que, na sua opinião, a hipótese sugerida não é 
viável, irá votará a favor, disse.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Rui Eugénio, em relação à afirmação do senhor Presidente quando disse que a 
autarquia não tem vocação ou competências para a gestão deste tipo de equipamento, referiu 
que assim daqui a pouco também não tem competência nem está dotada de capacidades para 
gerir, por exemplo, uma piscina coberta ou um pavilhão desportivo. Para além disso, este tipo 
de equipamento, hoje em dia, já não é somente e inteiramente ocupado por máquinas, há 
espaços neste ginásio para outro tipo de atividade e, se por um lado até pode compreender o 
argumento do Município não ter esse tipo de vocação e não poder despender de verbas 
elevadas na aquisição de equipamento, por outro, acredita que certamente existirão 
possibilidades de parcerias que possam fazer daquele espaço um local não totalmente privado, 
mas enfim, são opções e resta deixar as propostas que colocou, disse.--------------------------------- 
 
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária, aprovar a presente proposta. Mais foi deliberado nomear para membros do júri os 
seguinte Técnicos: Presidente: João Margalha; Vogais efetivos: Paula Mansinhos e Jorge 
Ricardo e Vogais suplentes: Teresa Costa e Ana Bela Correia.(Deliberação nº 31)---------------------- 
 
Presente o processo relativo à abertura de concurso público para alienação de um lote de 
terreno no Aeródromo Municipal de Beja, que constitui documento anexo número três e faz 
parte integrante da presente ata.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado perguntou se não existe nenhuma desconformidade com o PDM para 
o local, que foi criado também como apoio à agricultura, e se este processo não colide com o 
ordenamento funcional do território até porque não nos podemos esquecer que há uma 
infraestrutura fundamental para o desenvolvimento da Região, designadamente, o aeroporto, 
com um conjunto de áreas disponíveis para implementar projetos desta natureza e onde se 
deviam concentrar todos estes esforços.------------------------------------------------------------------------
Assim, não conhecendo qual a intenção para o lote em questão, estranhando os vereadores da 
CDU que não se aproveite o desenvolvimento daquela infraestrutura (aeroporto), e em função 
também da pouca informação que dispõem, irão abster-se nesta votação, disse.-------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, deu conhecimento que a Câmara Municipal de 
Beja procura, em circunstâncias como esta, fazer parte, cada vez mais, da criação de postos de 
trabalho na Região através de um cluster aeronáutico regional em que Beja tenha uma 
expressão significativa embora haja aqui uma diferença, isto é, enquanto outros municípios 
que dispõem de aeródromos são gestores dos mesmos, no caso de Beja, a autarquia é gestora 
do aeródromo, que até pode nem ser considerado como tal ao abrigo das regras da aviação 
civil, mas não é depois dona da estrutura do aeroporto.----------------------------------------------------
Há de facto uma empresa neste domínio que pretende fazer uma deslocação de serviços para 
o Município de Beja, que será depois importante para dar continuidade e fazer a expansão da 
atividade aeroportuária no aeroporto, pelo que se tentou criar as condições para captar esse 
investimento que não colocará em causa a utilização da pista do aeródromo por qualquer 
utilizador seja para que efeito for, o que pode acontecer é um melhoramento do ordenamento 
espaço mas sem perda de direitos sobre nenhuma das entidades que opera no espaço atual, 
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portanto, é um serviço que se vai acrescentar, valorizando o espaço e sem retirar nenhuma 
das valências que o mesmo dispõe.-------------------------------------------------------------------------------
Sobre o aeroporto em si, deu conhecimento que apenas existem três lotes “lado ar”, um está 
ocupado e os outros dois estão em vias de ser atribuídos, ou seja, lotes destas características 
estão esgotados. Depois há os chamados lotes “lado terra” que muitas vezes para empresas de 
aviação civil não servem, podem servir de apoio de escritório mas não para esse efeito.----------
Passará também pela empresa concessionária, designadamente a Vinci – Airports, poder, 
através do que está aprovado em PDM, fazer a expansão com mais lotes para o “lado ar”, ou 
seja, a chamada segunda fase do aeroporto de Beja, vontade pela primeira vez manifestada 
em sede conselho consultivo.---------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou ainda que se ouve muito dizer que o aeroporto está subaproveitado, mas muitas 
vezes também o conhecimento é reduzido, porque a placa de estacionamento é muito curta e 
comporta apenas doze aeronaves, isto é, com as que estão permanentemente estacionadas 
para entrar no hangar a sua capacidade é de facto muito diminuta, dai sempre dizer que o 
aeroporto vai ser muito mais, mas dificilmente terá como primeira área de negócio nos 
tempos mais próximos aquela que é a expetativa geral da população, aos políticos cabe-lhes 
dar esperança mas cabe-lhes simultaneamente ter os pés bem assentes no chão que não é 
exercício fácil de se fazer.--------------------------------------------------------------------------------------------
O importante neste momento é que este negócio, que não necessita de estar implementado 
em espaço aeroportuário, venha para Beja e que trabalhe em complementaridade com o 
aeroporto promovendo mais investimento no mesmo. Mais, os terrenos existentes de privados 
na zona de expansão do aeroporto tem custos de mercado muitíssimo elevados o que afastaria 
essa empresa de Beja se tivesse de recorrer aos mesmos, disse.------------------------------------------ 
 
O vereador Nuno Palma Ferro, relativamente a esta matéria, apenas quis dizer que espera 
daqui a uns anos não haver outra situação do tipo MacFarlan Smith, portanto, se o terreno for 
adquirido e depois não houver investimento que fique claro no contrato a reversão do mesmo 
para a Câmara Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária, aprovar a presente proposta. Mais foi deliberado nomear para membros do júri os 
seguinte Técnicos: Presidente: João Margalha; Vogais efetivos: Paula Mansinhos e Teresa 
Costa e Vogais suplentes: Ana Bela Correia e Dora Marcelino.(Deliberação nº 32)--------------------- 
 

2.2. – Consulta prévia – Autorização da despesa e aprovação de 
repartição de encargos;------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente o processo relativo à consulta prévia para fornecimento de gasóleo rodoviário 
simples a granel e outros serviços com cartão eletrónico de abastecimento ao abrigo do 
Acordo Quadro de Combustíveis da Central de Compras da Comunidade Intermunicipal do 
Baixo Alentejo, que constitui documento anexo número quatro e faz parte integrante da 
presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a despesa no valor total de setecentos e 
quarenta e quatro mil e quatrocentos euros e submeter a repartição de encargos, estimada 
em trezentos e setenta e dois mil e duzentos euros para os anos económicos de 2022 e 2023, à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 33)------------------------------------------------------------------------ 
 

2.3. – Revisão de preços;----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 613, de 20 de janeiro de 2022, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que no seguimento dos trabalhos executados na empreitada de 
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requalificação do Mercado Municipal de Beja, e nos índices de revisão de preços publicados, 
foi possível realizar a 2ª revisão de preços que, que constitui documento anexo número cinco 
e faz parte integrante da presente ata.---------------------------------------------------------------------------
O valor resultou em 41.274,02 € + IVA (6%), no entanto, como já havia resultado de anterior 
revisão 11.118,18 € + IVA (6%), o valor agora a pagar será 30.155,84 € IVA (6%).----------------------
Deverá ser retido ao pagamento 5% para efeitos de reforço de caução 1.507,79 €.-----------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente revisão de preços.(Deliberação nº 

34)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.4. – Proposta de libertação de cauções;------------------------------------------------------- 

 
Este assunto foi retirado para esclarecimento e posterior apreciação e votação na próxima 
reunião de câmara.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.5. – Proposta de aprovação de minuta de contrato;----------------------------------- 

 
Presente a minuta de contrato avulso de concessão da exploração do estacionamento 
tarifado de superfície, que constitui documento anexo número seis e faz parte integrante da 
presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 35)----------- 
 

2.6. – Propostas de aprovação de protocolos:------------------------------------------------ 

 
Presente o protocolo a celebrar entre o Município de Beja e a Caixa Social, Cultural e 
Recreativa do Pessoal da Câmara Municipal de Beja, que será regido pelas seguintes 
cláusulas:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Este protocolo tem como objetivo reduzir a escrito o que há décadas, o Primeiro Outorgante 
tem vindo a permitir ao segundo, em termos de fruição gratuita de património edificado, 
nomeadamente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Instalações subterrâneas, constituídas por uma divisão do edifício sede do Município de 
Beja, onde funciona o bar que dá apoio logístico a todos os trabalhadores municipais, incluindo 
eleitos, quer sejam associados ou não;---------------------------------------------------------------------------
b) Um espaço, disponibilizado pela autarquia em edifício municipal, onde funciona o 
atendimento administrativo, garantido por um colaborador contratado pelo Segundo 
Outorgante, de modo a proporcionar o serviço de apoio ao trabalhador municipal, onde são 
emitidos documentos para que os associados, em idade ativa ou reformados, possam 
frequentar as consultas médicas, garantidas pela Caixa Social, bem como pagar as respetivas 
quotas ou levantar as importâncias a que tenham direito no contexto dos pagamentos 
relativos a assistência médica ou medicamentosa;------------------------------------------------------------
c) No Parque de Materiais, um espaço constituído por uma cozinha, uma sala de refeições e 
um bar, onde trabalhadores, associados e não associados, podem tomar as respetivas 
refeições ou usufruir do serviço de levantamento de refeições para serem consumidas no 
exterior;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. O funcionamento dos serviços, identificados nas instalações referidas, está a ser garantido 
por trabalhadores municipais associados, à exceção do referido na alínea c) do número 
anterior, nomeadamente, no Parque de Materiais, (3 na cozinha e refeitório e 2 no bar), e no 
edifício sede do município (1 no bar).------------------------------------------------------------------------------
3. A Caixa Social, segundo outorgante, disponibiliza-se para manter toda a colaboração com a 
administração executiva do Município de Beja, segundo os princípios da reciprocidade e 
solidariedade, expressamente materializada em várias iniciativas do passado, entre elas, a 
organização de festas para os trabalhadores e respetivos filhos, incluindo a Festa de Natal, 
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organização de iniciativas desportivas e culturais varias para os trabalhadores, e manifestadas, 
atualmente, pela responsabilização dos assistentes de sala do Pax-Júlia.-------------------------------
4. O Primeiro Outorgante atribuirá um subsídio mensal não reembolsável ao Segundo 
Outorgante, no montante de 1.000,00 €/mês, a contar do mês seguinte ao da assinatura do 
presente protocolo e até dezembro de 2025;------------------------------------------------------------------
a) O subsídio referido no ponto 4, será pago à Caixa Social, em doze prestações mensais, as 
quais deverão ser liquidadas até ao dia 25 de cada mês;----------------------------------------------------
5. O Primeiro outorgante proporcionará ao segundo os materiais de escritório indispensáveis e 
os produtos de higiene limpeza a ser aplicados no refeitório, cozinha e bares.------------------------
6. O Primeiro outorgante permitirá a entrada gratuita nas instalações da piscina coberta e 
descoberta, mas apenas e só aos sócios do Segundo Outorgante.----------------------------------------
7. O Primeiro Outorgante fará a cedência de viaturas ao Segundo para este garantir a 
deslocação dos associados em manifestações desportivas, culturais e recreativas, por exemplo 
nos Concursos de Pesca, BTT e Futsal, inserido no calendário nacional no qual participam 
muitas autarquias do país.-------------------------------------------------------------------------------------------
8. O Primeiro Outorgante assumirá o encargo da energia elétrica, água e gás das instalações 
identificadas, bem como os encargos com obras de conservação e reparação dos 
equipamentos utilizados pelo Segundo Outorgante, os quais fazem parte integrante das 
instalações para o bom funcionamento dos serviços a prestar aos associados e restantes 
colaboradores do Município de Beja.-----------------------------------------------------------------------------
9. O presente protocolo entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao da sua assinatura, 
revogando nesse momento o protocolo em vigor;------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 36)----------- 
 
Presente o protocolo a celebrar entre o Município de Beja e o Conservatório Regional do 
Baixo Alentejo:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cláusula Primeira – Objeto:-----------------------------------------------------------------------------------------
Pelo presente Protocolo, o Primeiro Outorgante permite a utilização, pelo Segundo 
Outorgante, do auditório e logradouro do Centro Unesco, para que neste sejam realizadas as 
audições e apresentações de caráter regular e abertas à comunidade, bem como o espaço de 
residência artística do mesmo.-------------------------------------------------------------------------------------
Cláusula Segunda – Utilização do Espaço:----------------------------------------------------------------------
A utilização dos espaços identificados na cláusula primeira, pelo Segundo Outorgante, será 
articulada entre as partes e sempre de acordo com a disponibilidade de agendamento por 
parte do Primeiro Outorgante.-------------------------------------------------------------------------------------
Cláusula Terceira – Obrigações do Segundo Outorgante:--------------------------------------------------
1. O Segundo Outorgante responsabiliza-se por colocar e manter no auditório do Centro 
Unesco, em permanência, um piano vertical para utilização do próprio, mas também para 
utilização em algumas apresentações de outros artistas que careçam do mencionado 
instrumento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. A manutenção do piano e respetiva afinação serão da responsabilidade do Segundo 
Outorgante, exceto em caso de necessidade de afinação ou reparação decorrente de utilização 
de convidados do Centro Unesco.---------------------------------------------------------------------------------
3. Em caso de denúncia do presente Protocolo por iniciativa do Segundo Outorgante, este 
suportará os encargos inerentes à retirada do piano do Centro Unesco.--------------------------------
Cláusula Quarta – Obrigações do Primeiro Outorgante:----------------------------------------------------
1. O Primeiro Outorgante disponibiliza o espaço do auditório, logradouro e residência artística 
do Centro Unesco, conforme mencionado na cláusula primeira e nos termos previstos na 
cláusula segunda.------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. O Primeiro Outorgante suportará o custo do transporte do piano para o auditório do Centro 
Unesco.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Em caso de denúncia do presente Protocolo por iniciativa do Primeiro Outorgante, este 
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suportará os encargos inerentes à retirada do piano do Centro Unesco.--------------------------------
Cláusula Quinta – Prazo de Vigência:----------------------------------------------------------------------------
1. O presente Protocolo é celebrado pelo prazo de 1 ano, renovando-se por igual período, se 
não for denunciado por qualquer uma das partes, mediante carta registada com aviso de 
receção enviada com a antecedência mínima de 30 dias em relação à data da renovação.--------
2. Qualquer uma das partes poderá denunciar, a qualquer altura, o Protocolo, mediante carta 
registada com aviso de receção enviada com a antecedência mínima de 30 dias em relação à 
data a partir da qual se pretende a produção dos respetivos efeitos.------------------------------------
3. Em caso de incumprimento do Protocolo por qualquer uma das partes, assiste à outra o 
direito à resolução do mesmo, nos termos gerais de direito.-----------------------------------------------
Cláusula Sexta – Alterações ao Protocolo:----------------------------------------------------------------------
O presente Protocolo poderá ser objeto de alteração por acordo prévio entre as partes, 
revestindo a forma escrita.------------------------------------------------------------------------------------------
Cláusula Sétima – Entrada em Vigor:-----------------------------------------------------------------------------
O presente Protocolo entrará em vigor na data da respetiva assinatura.-------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 37)----------- 
 
Presente o protocolo a celebrar entre o Município de Beja e a Pedra Angular – Associação de 
Salvaguarda do Património do Alentejo, que tem por objeto a concretização da parceria para 
a realização, nos dias 18 e 19 de junho de 2022, de uma visita ao património cultural, um 
concerto e uma atividade de salvaguarda da biodiversidade no concelho de Beja, integrados na 
18ª edição do Festival Terras sem Sombra.----------------------------------------------------------------------
1. – No âmbito do presente Protocolo de Colaboração, o Primeiro Outorgante, na qualidade de 
entidade responsável pela promoção e dinamização de atividades culturais dirigidas aos seus 
munícipes e visitantes, obriga-se a:-------------------------------------------------------------------------------
1.1. – Acompanhar o processo das atividades da 18.ª edição do Festival Terras sem Sombra 
2022, nos dias 18 e 19 de junho de 2022.------------------------------------------------------------------------
1.2. – Disponibilizar um apoio financeiro de 10.000,00 € (dez mil euros, isentos de IVA), mediante 
a apresentação de recibo pelo Segundo Outorgante, referente aos custos de produção 
relacionados com a organização do Festival, acompanhado de declaração de situação 
regularizada perante a Segurança Social e as Finanças.------------------------------------------------------
1.3. – O apoio financeiro mencionado na alínea anterior será efetuado, no valor de 100%, no 
dia que antecede o concerto no concelho de Beja;-----------------------------------------------------------
2. – Assegurar:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1. – Apoio na realização de um vídeo de convite a visitar o concelho, para os “social media” 
do FTSS, com a duração aproximada de 1:30 minutos;-------------------------------------------------------
2.1. – Disponibilização do Teatro Municipal Pax-Júlia para a realização do concerto no dia 18 de 
junho de 2022;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.3. – Apoio técnico ao transporte, montagem e desmontagem do material necessário para o 
concerto (será enviado anexo com detalhe das necessidades);--------------------------------------------------
2.4. – Apoio à divulgação das atividades propostas neste protocolo;------------------------------------
2.5. – Apoio no transporte de jornalistas e músicos (será enviado anexo com detalhe das 

necessidades);------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.6. – Apoio às atividades de património cultural e biodiversidade, incluindo a disponibilização 
do autocarro para as deslocações dos participantes;---------------------------------------------------------
3. – No âmbito do presente Protocolo de Colaboração, o Segundo Outorgante, na qualidade de 
responsável pela realização do Festival Terras sem Sombra, obriga-se a:-------------------------------
3.1. – Assumir a coordenação-geral da produção e da realização do concerto e atividades de 
património cultural e biodiversidade;-----------------------------------------------------------------------------
3.2. – Divulgar o Festival Terras sem Sombra através dos meios ao seu dispor;-----------------------
3.3. – Assegurar as seguintes iniciativas:-------------------------------------------------------------------------
3.3.1. – Visita ao património cultural de Beja, contando com especialistas externos e 
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colaboração de técnicos do Município, previamente definida pelo Executivo;-------------------------
3.3.2. – Concerto no Teatro Municipal Pax-Júlia;--------------------------------------------------------------
3.3.3. – Ação de salvaguarda da biodiversidade no concelho de Beja, contando com 
especialistas externos e colaboração de técnicos do Município, previamente definida pelo 
Executivo;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.4. – Assegurar as despesas relacionadas com:---------------------------------------------------------------
3.4.1. – Viagens de avião de artistas e jornalistas;-------------------------------------------------------------
3.4.2. – Design dos materiais de divulgação.--------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 38)----------- 
 

2.7. – Propostas de aprovação de contrato-programa financeiro;--------------- 

 
Presente o contrato-programa financeiro a celebrar entre o Município de Beja e o CPKA – 
Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, que se regerá de acordo com o disposto nas 
cláusulas seguintes:----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cláusula 1ª – Objeto:-------------------------------------------------------------------------------------------------
1. O presente Contrato-Programa tem por objeto definir o patrocínio financeiro da Baja TT 

Montes Alentejanos promovido pelo Segundo Outorgante.------------------------------------------------
2. A referida Baja TT Montes Alentejanos terá o seu Centro Operacional na Cidade de Beja, 
mais concretamente no Parque de Feiras e Exposições de Beja, onde será montado o 
Secretariado, Parque de Assistência, Parque Fechado e Pódio.--------------------------------------------
3. O patrocínio desportivo obedece ao disposto no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro, 
na sua atual redação.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Cláusula 2ª – Duração do contrato:-------------------------------------------------------------------------------
O presente contrato tem a duração de quatro anos, com efeitos a partir da sua publicitação na 
página eletrónica do Município de Beja, de acordo com o disposto no artigo 14º do Decreto-Lei 
nº 273/2009, de 1 de outubro, e termina com a realização do evento de 2025.-----------------------
Cláusula 3ª – Obrigações CPKA:------------------------------------------------------------------------------------
Constituem obrigações do Segundo Outorgante:--------------------------------------------------------------
a) Assegurar a execução integral do evento desportivo pelo período mínimo de quatro anos 
(2022, 2023, 2024 e 2025);---------------------------------------------------------------------------------------------
b) Afetar o patrocínio financeiro concedido exclusivamente à execução do objeto deste 
contrato;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) Informar de imediato a entidade concedente de quaisquer factos que sejam suscetíveis de 
perturbar a normal execução do contrato;----------------------------------------------------------------------
d) Efetuar o planeamento logístico;-------------------------------------------------------------------------------
e) Definir e promover a comunicação e divulgação do evento;--------------------------------------------
f) Captar patrocinadores e parceiros para o evento;----------------------------------------------------------
g) Definir e promover a comunicação e divulgação do evento;--------------------------------------------
h) Prestar consentimento expresso para a consulta da respetiva situação tributária pelos 
serviços da entidade concedente, nos termos da lei;---------------------------------------------------------
i) Prestar quaisquer informações ou apresentar documentos solicitados pela entidade 
concedente que respeitem à execução do programa de patrocínio desportivo;-----------------------
j) Dar a conhecer aos seus associados e dirigentes, a celebração deste contrato programa.-------
Cláusula 4ª – Patrocínio Financeiro:------------------------------------------------------------------------------
1. O Município de Beja concede ao CPKA, por cada edição do evento, um patrocínio financeiro 
no valor de 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros);----------------------------------------------------------------
2. O Município de Beja compromete-se, ainda, a apoiar o CPKA com o seguinte:---------------------
a) Cedência gratuita das instalações do Município de Beja no Parque de Feiras e Exposições de 
Beja, sempre que as mesmas se encontrem disponíveis e mediante concordância da ACOS – 
Associação de Agricultores do Sul, pelo período mínimo de vinte dias antes de cada edição da 
prova, bem como mais 4 dias após os eventos para a desmontagem das infraestruturas que 
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foram montadas;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Cedência de outras instalações, que pontualmente possam ser necessárias para a realização 
dos eventos, como é o caso do Parque de Campismo de Beja, terrenos para parques de 
Assistência e Estacionamento, viaturas para transporte de materiais e máquinas para 
eventuais reparações de caminhos antes, durante ou depois dos eventos;----------------------------
c) Isenção de taxas municipais relativas aos eventos, mediante apresentação dos respetivos 
pedidos nos Serviços Municipais;----------------------------------------------------------------------------------
d) Colaboração com o CPKA na promoção e divulgação dos eventos, nos canais digitais e outros 
meios que o Município de Beja possa disponibilizar para o efeito;----------------------------------------
Cláusula 5ª – Disponibilização do patrocínio financeiro:---------------------------------------------------
1. O patrocínio financeiro referido na cláusula anterior será disponibilizado da seguinte forma:-
a) Até ao dia do início da realização da prova, o valor de 20.000,00 € (vinte mil euros);--------------
b) Os restantes 5.000,00 € (cinco mil euros), nos 30 dias seguintes ao término da prova, 
mediante a verificação de toda a sinalética e reposição de eventuais danos causados a 
terceiros;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A despesa inerente ao presente contrato, tem cabimento na dotação inscrita na Classificação 
Orgânica ….. e na Classificação Económica ………, referente a ………., conforme informação de 
cabimentação anexa ao presente contrato.---------------------------------------------------------------------
2. Para efeitos do disposto no número anterior a entidade que pretende beneficiar de apoios 
financeiros deve prestar consentimento expresso para a consulta da respetiva situação 
tributária pelos serviços da entidade concedente, nos termos previstos no nº 1 do artigo 4° do 
Decreto-Lei nº 114/2007, de 19 de abril.-------------------------------------------------------------------------
3. O pagamento do patrocínio financeiro depende da inexistência, à data do mesmo, de uma 
situação de incumprimento por parte do beneficiário das suas obrigações fiscais, para com a 
segurança social e para com a entidade concedente.---------------------------------------------------------
Cláusula 6ª – Revisão:------------------------------------------------------------------------------------------------
1. O presente contrato pode ser modificado ou revisto nos termos do artigo 21º do Decreto-Lei 
nº 273/2009 de 1 de outubro.--------------------------------------------------------------------------------------
2. Qualquer alteração ao presente Contrato-Programa deve ser objeto de aditamento escrito, 
o qual, depois de devidamente acordado entre os outorgantes, constitui parte integrante do 
mesmo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cláusula 7ª – Suspensão:--------------------------------------------------------------------------------------------
O patrocínio financeiro concedido ao abrigo do presente contrato suspende-se se a entidade 
beneficiária se encontrar, em qualquer momento, em situação de incumprimento das suas 
obrigações fiscais, bem como para com a segurança social.------------------------------------------------
Cláusula 8ª – Cessação:----------------------------------------------------------------------------------------------
1. O presente contrato cessa:---------------------------------------------------------------------------------------
a) Quando estejam concluídas todas as obrigações assumidas pelo Segundo Outorgante;---------
b) Quando, por causa não imputável à entidade responsável pela execução do evento, se torne 
objetiva e definitivamente impossível a realização dos seus objetivos;---------------------------------- 
c) Quando a entidade concedente do apoio exerça o seu direito de resolver o contrato;-----------
d) Quando, no prazo estipulado pela entidade concedente, não forem apresentados os 
documentos a que se refere o nº 2 do artigo 25º do Decreto-Lei nº 273/2009;-----------------------
e) Quando não forem apresentadas as informações e ou os documentos a que se refere a 
alínea h) da cláusula 3ª;----------------------------------------------------------------------------------------------
2. A cessação do contrato efetua-se através de notificação escrita dirigida à parte outorgante, 
no prazo máximo de 30 dias a contar do conhecimento do facto que lhe serve de fundamento.-
3. A cessação antecipada do contrato é precedida de audiência do Segundo Outorgante, nos 
termos do Código do Procedimento Administrativo.---------------------------------------------------------
Cláusula 9ª – Direito de restituição:------------------------------------------------------------------------------
1. É aplicável o disposto no artigo 29º do Decreto-Lei nº 273/2009.--------------------------------------
2. O incumprimento culposo do contrato-programa, por parte da entidade beneficiária do 
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patrocínio, confere à entidade concedente o direito de reaver todas as quantias pagas, quando 
se verifique a impossibilidade de realização dos fins essenciais do patrocínio.------------------------
Cláusula 10ª – Adiamento do evento:---------------------------------------------------------------------------
Caso exista um motivo de força maior que impeça a realização do evento na data prevista para 
o efeito, nomeadamente decorrente de legislação produzida pelo Governo para efeitos de 
contenção e regulação da situação pandémica que o país atravessa, deverá a organização adiar 
para nova data a realização da prova, não sendo exigível o pagamento pelo Município de 
qualquer prestação financeira decorrente desse adiamento.----------------------------------------------
Cláusula 11ª – Contrato Plurianual-Revisão Anual:----------------------------------------------------------
O presente contrato poderá ser revisto, anualmente, por iniciativa do primeiro outorgante, 
sempre que se preveja decréscimo na arrecadação anual das suas receitas próprias, 
reajustando-se, em conformidade, os objetivos programados inicialmente, nos termos do 
disposto no artigo 18º nº 2 do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro.-----------------------------
Cláusula 12ª – Omissões:--------------------------------------------------------------------------------------------
Em tudo o que não se encontrar regulado no presente Contrato-Programa, regem as 
disposições constantes no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro, na sua atual redação.-----
Cláusula 13ª – Entrada em vigor:----------------------------------------------------------------------------------
O presente Contrato-Programa entrará em vigor na data da sua publicitação na página 
eletrónica do Município de Beja, de acordo com o disposto no artigo 14º do Decreto-Lei nº 
273/2009, de 1 de outubro.-----------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 39)----------- 
 
O vereador Nuno Palma Ferro, depois da aprovação destas propostas de apoio, referiu que 
continua a precisar de perceber quais os critérios para a atribuição destes montantes, ou seja, 
neste caso é tão óbvio que a iniciativa irá trazer centenas senão milhares de pessoas ao 
concelho e portanto mais que justifica, agora a sua questão é, onde está o ponto de fronteira? 
Mais, é essencial que quando os pedidos de apoio são efetuados as propostas venham 
devidamente fundamentadas para reduzir a aleatoriedade destas questões, disse.-----------------  
 
O vereador Vítor Picado subscreveu grande parte das palavras do vereador Nuno Palma Ferro 
porque, inequivocamente, as mais-valias são evidentes e nem precisavam de ser convencidos 
por estarem frontalmente de acordo com o apoio concedido que, aliás, na sua opinião, se 
possível, até podia ir mais além tal como falaram no período antes da ordem do dia sobre 
outras iniciativas, daí dizerem que irão retomar estes pontos numa próxima ordem de 
trabalhos no sentido de discutir alguma iniciativas em função daquilo que representam para a 
cidade e para o Concelho, disse.----------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.8. – Proposta de constituição de fundos de maneio para 2022;---------------- 

 
Registo nº 474, de 18 de janeiro de 2022, da Divisão Administrativa e Financeira, propondo a 
constituição de fundos de maneio, para pagamento de despesas urgentes, inadiáveis e 
imprevistas, para o ano 2022:---------------------------------------------------------------------------------------
1 – No montante de 1.000,00 € (mil euros) mensais, a ser gerido por Fátima de Jesus Serrano 
Parrinha Martins Serrano, do Gabinete de Apoio aos Eleitos, distribuído pelas seguintes 
rubricas orçamentais:-------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquisição de bens – 02.01.21.99 ………….…..………………………………………………………………… 250,00 €  
Aquisição de serviços – 02.02.25.99 ……….…………………………………………………………………… 250,00 € 
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 ….…………………………………………………………… 500,00 €  
2 – No montante de 600,00 € (seiscentos euros) mensais, a ser gerido por Paulo Fernando 
Barros Bel Luís, da Divisão de Serviços Operacionais, distribuído pelas seguintes rubricas 
orçamentais:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquisição de bens – 02.01.21.99 ………….…..………………………………………………………………… 200,00 € 
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Aquisição de serviços – 02.02.25.99 ………….………………………………………………………………… 200,00 €  
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 …….………………………………………………………… 200,00 € 
3 – No montante de 153,15 € (cento cinquenta e três euros e quinze cêntimos) mensais, a ser 
gerido por Maria de Jesus Valente Rosa Ramires, do Gabinete de Ação Social CPCJ, pela rubrica 
orçamental:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 ………………………………………………………………. 153,15 €  
4 – No montante de 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) mensais, a ser gerido por Rita Isabel 
Parreira de Paiva, da Divisão de Ambiente e Sustentabilidade, distribuído pelas seguintes 
rubricas orçamentais:-------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquisição de bens – 02.01.21.99 ………….…..………………………………………………………………… 250,00 €  
Aquisição de serviços – 02.02.25.99 ………….………………………………………………………………… 250,00 €  
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 …….………………………………………………………… 250,00 € 
5 – No montante de 150,00 € (cento e cinquenta euros) mensais, a ser gerido por Deolinda 
Maria da Palma Dias Palma, do Centro do Lidador, distribuído pelas seguintes rubricas 
orçamentais:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquisição de bens – 02.01.21.99 ………….…..………………………………………………………………… 100,00 €  
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 ….……………………………………………………….……. 50,00 € 
6 – No montante de 150,00 € (cento e cinquenta euros) mensais, a ser gerido por José Miguel 
Martins, da Divisão de Educação, distribuído pelas seguintes rubricas orçamentais: 
Aquisição de bens – 02.01.21.99 ………….…..………………………………………………………………… 100,00 €  
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 ….……………………………………………………….……. 50,00 € 
7 – No montante de 150,00 € (cento e cinquenta euros) mensais, a ser gerido por Maria Manuel 
Henriques, do Serviço Municipal de Proteção Civil, distribuído pela seguinte rubrica 
orçamental:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquisição de serviços – 02.02.25.99 ………….………………………………………………………………… 100,00 €  
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 ….……………………………………………………….……. 50,00 € 
8 – No montante de 150,00 € (cento e cinquenta euros) mensais, a ser gerido por Silvestre José 
Ferro Pelica, da Divisão de Administração Urbanística, distribuído pelas seguintes rubricas 
orçamentais:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquisição de bens – 02.01.21.99 ………….…..………………………………………………………………… 100,00 €  
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 ….……………………………………………………….……. 50,00 € 
9 – No montante de 150,00 € (cento e cinquenta euros) mensais, a ser gerido por Maria Goreti 
Lopes Batista Margalha, da Divisão de Administração Urbanística, distribuído pelas seguintes 
rubricas orçamentais:-------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquisição de bens – 02.01.21.99 ………….…..………………………………………………………………… 100,00 €  
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 ….……………………………………………………….……. 50,00 € 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 40)----------- 
 
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. – Listagens de alvarás emitidos de acordo com o disposto no nº 2, 
artigo 4º Secção I, capítulo II do RJUE;------------------------------------------------------------- 

 
Presente as listagens de alvarás de construção e utilização emitidos de acordo com o disposto 
no nº 2, artigo 4º Secção I, capítulo II do RJUE, durante o período de 22 de dezembro de 2021 a 
07 de janeiro de 2022, que constituem documento anexo número sete e fazem parte 
integrante da presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara tomou conhecimento da presente informação.-------------------------------------------------- 
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2.10. – Pedido de autorização para utilização da pastagem das Lezírias do 
Guadiana;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Informação de 06 de janeiro de 2022, do Gabinete Juridico, dando conhecimento que o 
requerente, António Bernardino Guerreiro da Silva, tem vindo a solicitar, anualmente, 
autorização para continuar a utilizar as pastagens das Lezírias do Guadiana, referentes ao Lote 
5, uma vez que no último procedimento de arrematação em hasta pública, em 2010, a 
utilização das mesmas lhe foi atribuída e desde essa data que não há lugar a tal procedimento. 
Anualmente, pelo que se apurou, tem sido emitida a mencionada declaração.-----------------------
No atual mandato, a Câmara Municipal não delegou no Presidente da Câmara, com faculdade 
de subdelegação no Vereador do Pelouro, a competência para adquirir, alienar ou onerar bens 
imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG, a que se refere o artigo 33º nº 1 g) do anexo I à Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, e considerando que a autorização de utilização das pastagens 
poderá representar uma oneração de um bem imóvel, deverá o pedido apresentado ser 
submetido à apreciação e deliberação da Câmara Municipal e, caso seja aprovado, ser emitida 
a respetiva certidão da deliberação.------------------------------------------------------------------------------
O que deverá ser submetido a deliberação da Câmara Municipal, de acordo com o requerido 
pelo senhor António Bernardino Silva, será (com as devidas adaptações) e salvo melhor opinião:--
“Autorização para que António Bernardino Guerreiro da Silva, contribuinte fiscal nº XXXXXXXXX, 
residente na XXXXXXXXX, mantenha a utilização da pastagem das Lezírias do Guadiana, 
referente ao lote nº 5, que se localiza entre o antigo Ancoradouro da Barca de Serpa ao 
Moinho dos Fagundes, dado que ao beneficiário foi adjudicada a referida utilização em 
processo da última arrematação das referidas pastagens, em janeiro de 2010, pelo que tem 
vindo a explorar as mesmas.----------------------------------------------------------------------------------------
A presente autorização servirá para comprovar a legitimidade do beneficiário junto de 
qualquer entidade, incluindo o IFAP e tem validade até 31 de dezembro de 2022.”------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 41)------------- 
 

2.11. – Pedidos de emissão de certidões de direito de preferência:------------ 

 
Requerido por Helena Rosa Maldonado, Cabeça de Casal de Herança, que pretendendo 
vender o prédio sito na Rua da Associação de Moradores, nº 23, em Beja, pelo valor de 
10.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o 
direito de preferência sobre a escritura de compra e venda do mesmo. Analisada a pretensão 
não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de alienação, interesse no 
exercício do mesmo.--------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 42)- 
 
Requerido por Medibeja – Sociedade de Mediação imobiliária, Ldª, que pretendendo vender 
a fração A do prédio sito na Rua da Barreira, nº 8, em Beja, pelo valor de 45.000,00 €, vem 
solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência 
sobre a escritura de compra e venda do mesmo. Analisada a pretensão não se vê do ponto de 
vista urbanístico e em termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 43)- 
 
Requerido por José Manuel Brízido Serrano, que pretendendo vender a fração E do prédio sito 
no Largo do Carmo, nº 10, 1º esqº, em Beja, pelo valor de 150.000,00 €, vem solicitar à Câmara 
Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura 
de compra e venda do mesmo. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e 
em termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 44)- 
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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:------------ 
 

2.12. – Auxílios Económicos 2021/2022 (2º pagamento);--------------------------------- 

 
Considerando as competências do Município de Beja no âmbito da ação social escolar, 
estabelecidas no Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 de março, com a regulamentação constante do 
Despacho nº 8452-A/2015 (alterado pelo Despacho nº 5296/2017, de 16 de junho, e Despacho nº 

7255/2018, de 31 de julho), relativamente a atribuição de auxílios económicos aos alunos do 1º 
Ciclo do Ensino Básico para comparticipação nos encargos com material escolar, apresenta-se, 
para aprovação, a relação dos alunos que concluíram o respetivo processo após a 1ª proposta 
de pagamento, que constitui documento anexo número oito que faz parte integrante da 
presente ata, mediante entrega das faturas/recibos das despesas realizadas com aquela 
aquisição, no valor global de 208,20 €.---------------------------------------------------------------------------
Os montantes a atribuir são determinados em função do posicionamento nos escalões de 
rendimentos para atribuição de abono de família dos alunos e do estipulado no despacho de 
27/06/2017, proferido no Procº 2017/650.10.100/43.-------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir os presentes auxílios económicos.(Deliberação 

nº 45)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.13. – Projeto Ótica Solidária – Donativos em espécie;-------------------------------- 

 
Registo nº 429, de 17 de janeiro de 2022, do Serviço de Ação e Desenvolvimento Social, 
informando que no âmbito do Projeto Ótica Solidária – protocolo de cooperação entre o 
Município de Beja, a Ótica Mário Oculista, Ldª e a empresa Shamir Optical, Ldª, celebrado em 
março de 2018 e posteriores adendas com integração da Prootica – Sociedade de Ótica e 
representações, S.A. (março de 2020), Modelo Visual Opticas, Ldª e Centro Óptico de Beja, Ldª e 
conforme procedimentos adotados em anos transatos no sentido de agir em conformidade 
com o definido na clausula 3ª – Mecenato Social do protocolo e a Lei das Finanças Locais, 
anexa-se proposta de declarações para assinatura. Refira-se que nos anos anteriores foram 
passadas declarações conforme indicações superiores e da DAF em nome das empresas, com 
indicação dos valores efetuados em donativos em espécie ao Município de Beja, pelo que foi 
solicitado no final do ano de 2021 às empresas que deram apoios nesse ano, os respetivos 
valores no sentido de adotar semelhantes procedimentos.------------------------------------------------
Conforme e-mails, enviados pela Ótica Mário Oculista e pela empresa Shamir, propõe-se a 
assinatura das declarações, com os valores de 856,17 € (oitocentos e cinquenta e seis e dezassete 

cêntimos) e 6.052,02 € (seis mil cinquenta e dois e dois cêntimos), respetivamente, colocando-se à 
consideração superior o encaminhamento à Divisão Administrativa e Financeira para 
conhecimento e que se submeta as mesmas a decisão do órgão executivo. Mais se informa 
que foi solicitado por todos os intervenientes a maior brevidade possível no envio das 
declarações, sendo que relativamente ao Centro Óptico, ainda não foi enviado o valor gasto no 
mês de dezembro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar os donativos em espécie.(Deliberação nº 46)------ 
 

2.14. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativas à cedência 
de transportes:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Requerido pelo Beja Atlético Clube, a isenção do pagamento de taxas relativas à cedência de 
transporte para deslocação de 40 atletas a Odemira, no âmbito da participação no 
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campeonato distrital de corta mato a realizar no próximo dia 29 de janeiro de 2022.---------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.(Deliberação nº 47)--------------- 
 
Requerido pela Associação Cultural e Recreativa Zona Azul, a isenção do pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para deslocação da secção de atividades aquáticas a 
Montemor-o-Novo a fim de participar no Torneio Atlético em diversos escalões da modalidade 
de Natação Pura, no próximo dia 20 de fevereiro de 2022.---------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.(Deliberação nº 48)--------------- 
 
Requerido pelo Coordenador do Projeto Shave-E8G, a isenção do pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para deslocação de 3 crianças e 2 monitores para visita ao 
Estádio da Luz, Lisboa, para ver um jogo de futebol, dia 15 de janeiro de 2022.----------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.(Deliberação nº 49)--------------- 
 
Requerido pelo Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda, a isenção do pagamento de 
taxas relativas à cedência de transporte para deslocação a Barrancos no âmbito da 
participação no Campeonato Distrital de Séniores, 2ª Divisão, no próximo dia 05 de março de 
2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.(Deliberação nº 50)--------------- 
 

3. – Resumo Diário de Tesouraria nº 16, relativo ao dia vinte e cinco de 
janeiro de dois mil e vinte e dois;--------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de cinco milhões, cento e 
vinte e um mil, setecentos e trinta e seis euros e trinta e cinco cêntimos, sendo quatro 
milhões, quinhentos e noventa e dois mil, setecentos e sessenta e sete euros e oitenta e 
cinco cêntimos de operações orçamentais e quinhentos e vinte e oito mil, novecentos e 
sessenta e oito euros e cinquenta cêntimos de operações não orçamentais.-------------------------
A Câmara tomou conhecimento da presente informação.-------------------------------------------------- 
 

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

 
Neste período não se registou qualquer intervenção.-------------------------------------------------------- 
 

6. – 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

7. – 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.-------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

Aprovada por unanimidade em 

reunião de câmara realizada em 

09 de fevereiro de 2022 
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O Presidente da Câmara Municipal de Beja 
 
 
 

______________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 
 
 

O Assistente Técnico 
 
 
 

_____________________ 
João Daniel Frazão Felício 
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