
 
 

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 seis, relativa à reunião de câmara ordinária, 
realizada a dezanove de dezembro do ano dois mil e dezoito;--------------------- 

 
Pelas quinze 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), Luís Alberto da Silva Miranda, Ana Marisa de 
Sousa Martins Saturnino, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado e Sónia Maria Horta do 
Calvário.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A assessorar o Executivo esteve também presente o Jurista, Dr. Juvenal Bastos da Cunha.--------
Secretariou a reunião, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, em conformidade com o 
disposto no número dois do artigo quinquagésimo sétimo da lei número setenta e cinco barra 
dois mil e treze de doze de setembro.---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
Constatou-se as faltas dos senhores vereadores Arlindo José Clemente Morais e João Manuel 
Rocha da Silva, faltas que lhes foram relevadas por terem sido consideradas justificadas, nos 
termos da alínea c) do artigo 39º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.------------------------------- 
 
 

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

 
E como se acharam em número legal para se constituírem em reunião, foi a mesma declarada 
aberta pelo Senhor Presidente, que iniciou os trabalhos entregando em suporte de papel aos 
vereadores da oposição o Relatório referente ao evento “Património do Sul” que será enviado 
posteriormente por correio eletrónico uma vez que tem havido dificuldades informáticas nos 
últimos dias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propôs ainda que as reuniões de janeiro de 2019 fossem realizadas dias 09 e 16 devido às 
tolerâncias de ponto, proposta aceite por todos os presentes.--------------------------------------------
Deu ainda conhecimento que, relativamente ao contrato promessa de compra e venda do 
terreno junto ao Bairro de Nossa Senhora da Conceição para instalação da futura Unidade de 
Hospital Privado, aprovado em reunião de câmara, houve alteração do nome comercial da 
entidade, nomeadamente de Contexto Erudito para Hospital Privado do Alentejo, Ldª, 
mantendo-se o mesmo número de contribuinte.-------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata nº 25/2018;------------------------------------------- 
 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
colocou-se à votação a ata nº 25/2018, relativa à reunião de câmara realizada em seis de 
dezembro de dois mil e dezoito a qual foi previamente distribuída por todos os eleitos e de 
seguida aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 758)----------------------------------------------------- 
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1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que a candidatura da remodelação 
da pista de atletismo apresentada no âmbito da beneficiação de bens municipais, depois da 
reclamação efetuada, foi parcialmente atendida, isto é, a Câmara Municipal vai ter 31,5% de 
financiamento da parte elegível e vão ser atribuídos 29.138,00 € dentro dos 299.000,00 €. O 
contrato vai ser assinado na próxima sexta-feira na CCDRA e Beja terá uma comparticipação de 
94.000,00 € dos 482.000,00 € do total da obra.----------------------------------------------------------------
Informou também que a Câmara Municipal foi notificada que a candidatura Rostos com Futuro 
– Mediadores de Etnia Interculturais, no valor de 355.000,00 €, elaborada em conjunto com a 
Cáritas Diocesana de Beja, foi também aprovada provisoriamente, sendo a parte 
comparticipada de 80%, e contempla por um período de três anos dois mediadores de Etnia e 
um Mediador de Minoria para as Migrações, disse.----------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda informou que o concurso para obra do logradouro do Clube Bejense, 
ficou deserto mesmo com a dilatação do prazo, ou seja, não houve concorrentes o que vem 
demonstrar que os preços das empreitadas estão a subir de uma forma significativa e portanto 
contava-se de facto iniciar rapidamente esta obra para concluir o espaço e criar-se condições 
que não existem pelo que irão reformular a base e lançar novamente o concurso, disse.---------- 
 
A vereadora Sónia Calvário perguntou se o contrato do Diretor do jornal “Diário do Alentejo” 
terminou uma vez que tiveram conhecimento que foi aberto um concurso para o efeito 
promovido pela CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo.------------------------------ 
 
O vereador Luís Miranda informou que tanto quanto sabe o atual diretor tem uma prestação 
de serviços, paga através da Sociedade Portuguesa de Autores, situação que não se pode 
manter e que terminava em dezembro mas, terá sido prolongada até ao fim do primeiro 
trimestre de 2019. A abertura do concurso para preenchimento do lugar de Diretor do Diário 
do Alentejo tem vindo a ser tratada no Conselho Intermunicipal, haverá um programa de 
concurso, caderno de encargos e um júri composto pelas Câmaras de Beja, Barrancos e Castro 
Verde. Contudo, e conforme solicitação da senhora vereadora, referiu que quando tiver mais 
informação sobre esta situação a mesma será enviada.----------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado relativamente ao encerramento do estabelecimento “La Taska” e 
considerando o direito de descanso das pessoas um direito inalienável, referiu que têm 
surgido nas redes sociais algumas questões em que o operador se tem queixado de alguma 
descriminação e também com a solicitação de um conjunto de licenças que não seriam 
necessárias. Assim, perguntou qual o ponto da situação deste processo.------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda informou que não há muito a acrescentar àquilo que é conhecido, ou 
seja, o operador do estabelecimento solicitou uma medição acústica que será realizada hoje e 
amanhã, para além disto foi-lhe solicitada uma série de documentação que pensa já ter sido 
entregue e que será objeto de parecer da Divisão de Administração Urbanística. Acrescentou 
que a medição acústica é uma condição necessária mas não suficiente para a reabertura do 
estabelecimento porque terá de haver também uma vistoria para verificar se o espaço reúne 
as condições para o mesmo ser licenciado e se tudo estiver em conformidade será reaberto, se 
não a situação manter-se-á.-----------------------------------------------------------------------------------------
Referiu ainda que da parte da Câmara Municipal não há, ao contrário do que é dito nas redes 
sociais, qualquer descriminação racial relativamente a este ou qualquer outro assunto e 
evidentemente que as acusações de que são alvo não têm qualquer fundamento. 
Pessoalmente não responde nem valoriza este tipo de acusações e não aceita que a atuação 
da Câmara Municipal e a sua enquanto vereador seja acusada de motivações de caráter racial 
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ou discriminatória de qualquer minoria porque nunca se moveu por esses valores e portanto 
não aceita que isso lhe possa ser imputado ou sirva de pretexto para condicionar a atuação da 
autarquia na sua capacidade de decisão em função desse tipo de questões, disse.------------------ 
 
O vereador Vítor Picado referiu que não sabia que havia uma queixa ao SOS Racismo mas a 
questão da descriminação, que foi a palavra utilizada pelo operador aqui numa reunião de 
câmara, tinha a ver com o facto de lhe estar a ser solicitado um conjunto de licenças que não 
seriam necessárias para o efeito e que se fosse extrapolar para outros operadores do mesmo 
ramo as mesmas não estavam a ser utilizadas, mas lamenta profundamente que a situação 
tenha tomado estas proporções.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda referiu que, como já tinha informado aqui, este operador já foi alvo 
de processos de contraordenação, inclusivamente no mandato anterior, nunca pagou qualquer 
tipo de coima ao município sempre ultrapassou as decisões desta Câmara até ao momento em 
que foi feita uma medição acústica que revelou excesso de ruído e portanto este tipo de 
atuação será aplicado a outros operadores do ramo que tenham o mesmo comportamento, 
aliás, considera que existe necessidade desta câmara se debruçar sobre o revisão do 
Regulamento deste tipo de atividades e ajustá-lo à realidade presente, para que todos os 
operadores possam saber com o que podem contar. Com a certeza que da sua parte haverá 
sempre uma atuação no sentido de garantir os direitos de terceiros e que estes não sejam 
prejudicados, portanto as atividades económicas não podem subsistir se com estas houver 
prejuízo de terceiros e o direito ao repouso é essencial, tem de ser garantido e destas funções 
não se demite, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário referiu que já é o segundo relatório que recebem que vem de um 
Gabinete de Eventos e Turismo pelo que perguntou se houve alguma alteração à orgânica do 
Município.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, disse que não houve nenhuma alteração, está 
sim a funcionar informalmente e internamente este gabinete que irá ser criado na nova 
Estrutura Orgânica do Município.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Propostas de aprovação de apresentação de candidaturas;--------------- 

 
Registo nº 9009 de 16 de dezembro de 2018, do Gabinete de Desenvolvimento, 
Empreendedorismo e Inovação, informando que verificando-se a necessidade de potenciar a 
experiência turística no Concelho de Beja, principalmente na cidade como forma de arranque 
para gerar o efeito agregador para as freguesias rurais, torna-se importante a agregação de 
vários trabalhos que têm sido desenvolvidos de forma individualizada e por isso, não têm a 
projeção de queriam ter o que resulta numa fraca experiência turística junto de quem nos 
visita. Com o despacho normativo nº 18/2017 surge o aviso para a apresentação de 
candidaturas à Linha de Apoio à Sustentabilidade que prevê as seguintes possibilidades:---------
Desenvolver iniciativas e projetos que visem a dinamização económica dos espaços urbanos, 
através do apoio à valorização, requalificação e inovação do comércio de proximidade e dos 
mercados”; Promover o consumo de produtos locais por parte dos visitantes; Desenvolver 
projetos e ações de educação/sensibilização ambiental e social no turismo, numa ótima 
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colaborativa, visando, a proteção do património natural e histórico e cultural; Prever iniciativas 
e projetos que fomentam a valorização dos territórios e das comunidades nas suas várias 
dimensões, permitindo a valorização da identidade do País, das comunidades locais (…);---------
Esta candidatura, a ser aprovada, realizar-se-á ao abrigo do Programa Valorizar da Turismo de 
Portugal, que tem como principal objetivo o apoio ao investimento a iniciativas/projetos com 
interesse para o turismo, que promovam a coesão económica e social do território, em linha 
com o Programa Nacional para a Coesão Territorial (PNCT).------------------------------------------------
A candidatura deverá ser apresentada até ao dia 31 de dezembro e irá prever, tal como 
indicado inicialmente, a dinamização de vários trabalhos anteriormente elaborados, mas que 
atualmente não têm qualquer expressão na experiência turística da cidade/concelho, através 
de uma aplicação “Visitar Beja” que se pretende intuitiva, inclusiva e de fácil acesso e por 
outro lado, potenciar o turismo de proximidade como elemento diferenciador, que promova 
não só os locais emblemáticos da cidade, mas também os bejenses que fazem parte do 
comércio local associado a produtos regionais e que de certa forma se interligam com a 
história do espaço onde estão situados, nomeadamente o Largo de Santo Amaro e o seu 
mercado de rua. Prevê-se um investimento total de cerca de 300.000,00 €, sendo que o apoio 
financeiro ascendem a 80% do valor das despesas elegíveis do projeto.--------------------------------
As despesas elegíveis previstas são as seguintes:--------------------------------------------------------------
a) Estudos, projetos e assistência técnica necessária para a preparação da candidatura e para a 
execução dos projetos, bem como a fiscalização externa da execução dos investimentos, até 
ao limite de 10 % do valor total das despesas elegíveis;-----------------------------------------------------
b) Obras de construção, adaptação, aquisição de bens e de equipamentos diretamente 
relacionados com o projeto;-----------------------------------------------------------------------------------------
c) Despesas com ações associadas à capacitação e qualificação de recursos humanos, sempre 
que as mesmas não possam, justificadamente, ser promovidas diretamente pelo Turismo de 
Portugal, I. P., através das suas escolas de hotelaria e turismo;--------------------------------------------
d) Suportes informativos e/ou de comunicação físicos e/ou digitais multi-idiomas, incluindo o 
desenvolvimento de conteúdos, website, sinalética e ferramentas de apoio à experiência 
turística relacionadas com as boas práticas no uso dos recursos e das infraestruturas urbanas;  
e) Ferramentas de monitorização de resultado, pós implementação do projeto;---------------------
f) Outras despesas diretamente relacionadas com os projetos e iniciativas a desenvolver;--------
g) Intervenção de revisores ou técnicos oficiais de contas externos, no contexto do 
desenvolvimento do projeto.---------------------------------------------------------------------------------------
Deste modo, propõe o Gabinete de Desenvolvimento, Empreendedorismo e Inovação que a 
presente proposta de apresentação à Linha de Apoio à Sustentabilidade da Turismo de 
Portugal, seja aprovada.---------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 759)---------------------------------------------- 
 
Registo nº 9223 de 12 de dezembro de 2018, do Gabinete de Desenvolvimento, 
Empreendedorismo e Inovação, informando que a proposta apresentada constitui objeto de 
candidatura da Câmara Municipal de Beja ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 
(PEDU) prioridade de investimento PI 4.5 – Mobilidade Urbana – PAMUS, aviso de abertura de 
candidatura nº ALT20-06-2018-06, “Instalação de Abrigos de Passageiros e Acessibilidades”.-----
A cidade de Beja tem uma rede de transportes urbanos constituída por seis circuitos – Urbanas 
1 e 2, circulares servindo a zona urbana central, as Urbanas 3 e 4, circulares articulando a área 
central com os bairros periféricos e as Urbana 5A e 5B, com serviço em espinha ao Penedo 
Gordo. A importância destes transportes para a população do concelho de Beja tornou-se 
crucial e em todos os inquéritos realizados até à data aos utilizadores dos transportes urbanos 
é mencionado de que se trata de um serviço de qualidade, com horários e circuitos adaptados 
às necessidades.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
No ano de 2017, de acordo com dados fornecidos pela Rodoviária do Alentejo, considerando 
em média que os passes têm 2 utilizações diárias, registaram-se 346 365 passageiros nas 
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Urbanas, o que é bastante significado face à população da cidade.--------------------------------------
O projeto de requalificação dos abrigos de passageiros e melhoria das infraestruturas para 
acesso aos transportes públicos pretende promover a intermodalidade e o uso de transporte 
coletivo, conferindo-lhe uma maior visibilidade e uso, pela garantia do maior conforto.-----------
Os transportes urbanos de Beja têm 136 locais de paragem, sendo que 81 destes locais não 
possuem abrigo de passageiros.------------------------------------------------------------------------------------
Para além da importância da existência do abrigo de passageiros há a necessidade de 
assegurar corredores acessíveis para chegar à paragem e, uma vez aí, aceder à plataforma do 
abrigo, obter informação sobre os serviços e garantir a entrada em segurança no veículo 
permitindo que este se aproxime o mais possível da plataforma.-----------------------------------------
A Câmara Municipal reconhece a urgente necessidade de intervir através da requalificação de 
espaços e colocação de novos abrigos de passageiros, em determinados locais na cidade 
através de uma intervenção no valor de 94.008,31 €, já incluindo IVA à taxa legal em vigor, 
distribuído da seguinte forma:-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Repartição do Investimento por Componentes 

Componentes Ação Valor previsto a 
adjudicar 

IVA Total Adjudicação 

Construções Diversas Empreitada 81.260,00 € 4.875,60 € 86.135,60 € 
Outros Serviços Arqueologia 5.000,00 € 1.150,00 € 6.150,00 € 

Ajustamento de Preços Revisão de preços 1.625,20 € 97,51 € 1.722,71 € 
                                                  TOTAL 87.885,20 € 6.123,11 € 94.008,31 € 

 

Repartição Anual do Investimento por Fonte de Financiamento (Candidatura) 

Ano  FEDER/FC Autarquia Local Despesa Pública 

2019 Empreitada 
Arqueologia 

13.292,47 € 28.786,42 € 42.078,89 € 

2020 Empreitada 
Arqueologia 

31.015,77 € 19.190,94 € 50.206,71 € 

2021 Revisão de Preços 827,11 € 895,60 € 1.722,71 € 

                   TOTAL 45.135,35 € 48.872,96 € 94.008,31 € 

Considerou-se a seguinte % para a execução dos trabalhos: 30% ano 2019 e 70% ano 2020 
 

Cálculo da taxa de cofinanciamento 

Reprogramação PEDU 
 (apresentada em 06-11-2018) 

Investimento Público (€) Feder (€) 

53.100,41 € 45.135,35 € 

Taxa de cofinanciamento FEDER Autarquia Local 

Cálculo Tx Cofinanciamento 
 (valor feder/investimento candidatado) 

48,01% 51,99% 

Data de início da operação: 01-07-2019           Data de término da operação: 01-07-2021 
Deste modo, propõe o Gabinete de Desenvolvimento, Empreendedorismo e Inovação que a 
presente proposta seja aprovada.---------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 760)---------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de aprovação de projetos;------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 9195 de 12 de dezembro de 2018, do Gabinete de Desenvolvimento, 
Empreendedorismo e Inovação, propondo, a aprovação do projeto de execução para 
Reabilitação de Troços da Muralha de Beja, que constitui documento anexo número um e faz 
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parte integrante da presente ata, cuja intenção de elaboração e apresentação de candidatura 
ao Programa Operacional Regional Alentejo 2020, Eixo 8 – Ambiente e Sustentabilidade, aviso 
de abertura de candidatura nº ALT20-14-2018-30 tipologia “Património Natural e Cultural”, foi 
aprovada em reunião de câmara do dia 07 de novembro.--------------------------------------------------
Os trabalhos previstos vêm em linha de conta com o relatório prévio já entregue e que 
responde às necessidades apresentadas pela Direção Regional de Cultura do Alentejo, a 
quando da visita conjunta realizada aos paramentos da muralha do Castelo de Beja no dia 6 de 
fevereiro do presente ano.------------------------------------------------------------------------------------------
A intervenção prevê igualmente intervenção ao Arco dos Prazeres (Rua Abel Viana).-----------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 761)---------------------------------------------- 
 
Registo nº 9334 de 14 de dezembro de 2018, do Serviço de Trânsito e Mobilidade, informando 
que no âmbito do Quadro Comunitário 2020-PEDU, na medida 4.5 Promoção de Estratégias de 
Baixo Teor de Carbono alínea a) do nº 1 do artigo 66º do Regulamento POSEUR, encontra-se 
prevista a ação M2/2 “Melhorar as infraestruturas para acesso aos transportes públicos, 
nomeadamente, a instalação de abrigos de passageiros” que após a última reprogramação 
manteve os seguintes valores de investimento e FEDER.-----------------------------------------------------
Investimento Público …………………………………………………………………………………………….. 53.100,41 € 
FEDER …………………………………………………………………………………………………………………….. 45.135,35 € 
Neste âmbito, e conhecendo a importância que a melhoria das infraestruturas no acesso aos 
abrigos e instalação dos mesmos traz aos utentes dos Transportes Públicos, propõe-se a 
aprovação do projeto para Instalação de Abrigos de Passageiros e Acessibilidades, que 
constitui documento anexo número dois e faz parte integrante da presente ata, que 
contempla a instalação de 17 abrigos simples e 1 duplo e intervenção em 18 locais da cidade 
de Beja. A obra tem uma estimativa orçamental de 81.260,00 €, à qual acresce o valor de 6% 
de IVA, o que totaliza o valor de 86.135,60 €. Estima-se que o prazo de execução da obra seja 
de 3 meses.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Questionado pela vereadora Sónia Calvário, o Vereador Luís Miranda informou que esta 
proposta é a continuação do projeto que vem do mandato anterior, sendo que vão ser 
instalados 17 abrigos dos 30 avaliados como necessários, por uma questão de disponibilidade 
de verba.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 762)---------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de aprovação da 1ª Alteração ao Loteamento Municipal 
Para Atividades Económicas – Área Norte;------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 8414 de 15 de novembro de 2018, da Divisão de Administração Urbanística, 
informando que a alteração agora concretizada para este loteamento corresponde à intenção 
de dividir o inicial lote A5 em 5 novos lotes. Esta alteração está consubstanciada na nova planta 
de implantação e nas novas versões do relatório e do regulamento que constituem documento 
anexo número três e faz parte integrante da presente ata.------------------------------------------------
Nestes documentos escritos, acrescentou-se a clarificação que a junção de lotes, possível a 
admitida em termos de ordenamento, implica a alteração à operação de loteamento uma vez 
que tem implicações registrais.-------------------------------------------------------------------------------------
Será avaliada a necessidade de atualização dos projetos de infraestruturas face a esta 
alteração.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estando incluída numa área com Plano de Urbanização em vigor com o qual se conforma, esta 
alteração não necessita de ser submetida a discussão publica.--------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 763)---------------------------------------------- 
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2.4. – Proposta de aprovação da Alteração ao Plano de Pormenor da Rua 
D. Manuel I e Alferes Malheiro, em Beja;-------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 8953 de 04 de dezembro de 2018, da Divisão de Administração Urbanística, 
informando que, não se tendo registado qualquer reclamação no âmbito da discussão pública 
está agora o processo em condições de ser aprovado pela Câmara Municipal e posteriormente 
ser submetido a aprovação da Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

764)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.5. – Proposta de alienação do edifício sito na Rua João Afonso de Beja, 
nº 10, em Beja;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Parecer de 19 de novembro de 2018 do Gabinete Jurídico, dando conhecimento do seguinte:---
1 – Após o decurso dos procedimentos do concurso, supra identificado, os envelopes 
fechados, que continham as respetivas propostas, foram abertos publicamente, por um júri 
coletivo de três trabalhadores municipais, em reunião de 09 de outubro de 2018, pelas 10:00 
horas, verificando-se que tinham concorrido apenas dois concorrentes, o reclamante, Ricardo 
João Carrasco Fabela de Brito Mamede e outro concorrente, Alexandra Isabel de Campos 
Ribeiro, que viria a ser declarada vencedora do concurso.--------------------------------------------------
2 – O reclamante foi o único concorrente presente ao ato público, que nada questionou, nem 
apresentou qualquer reclamação.---------------------------------------------------------------------------------
3 – Repare-se que o critério mais relevante era o do preço, a propor pelos concorrentes, dado 
a Município de Beja estar a vender um bem imóvel do seu património a quem lhe oferecesse, 
publicamente o preço mais elevado.------------------------------------------------------------------------------
4 – Posteriormente, alguns dias depois, quando o reclamante diligenciava o levantamento da 
caução, voltou a consultar o processo de concurso e resolveu reclamar por considerar a 
proposta do outro concorrente, embora de valor mais elevado, não conforme com o caderno 
de encargos, isto é, era manuscrita, não estava assinada, não vinha acompanhada de 
declaração de aceitação dos termos do concurso e o valor proposto não estava escrito por 
extenso.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 – Com efeito, o aspeto mais relevante da reclamação, também assim considerado pelo 
reclamante, por ausência de assinatura formal, um documento manuscrito, onde consta o 
nome do seu autor, acaba por ter mais força probatória de qualquer outro que esteja 
dactilografado, uma vez que sempre se poderá apurar se tal documento foi produzido pela 
mão da própria declarante, identificado na proposta, rubricada pelo presidente do júri, 
aquando da abertura pública do invólucro, que continha a dita proposta.-----------------------------
6 – Ora, decorridos 23 dias sobre o ato público do concurso, vem agora o reclamante, em 02 
de novembro de 2018, extemporaneamente, reclamar de eventuais vícios de forma da 
proposta vencedora, quando o próprio esteve presente no ato público de abertura de 
propostas do concurso público, em causa.----------------------------------------------------------------------
7 – Apesar da extemporaneidade da reclamação, regra geral de 10 dias, vejamos se os vícios 
de forma, imputados à proposta vencedora pelo reclamante, poderão comprometer o ato de 
adjudicação em causa.------------------------------------------------------------------------------------------------
8 – Para o efeito, em causa, registe-se que “A distinção doutrinária entre formalidades ad 

substantiam e formalidades ad probationem radica no facto de as primeiras serem 
insubstituíveis por outro meio de prova, cuja inobservância gera a nulidade, enquanto que as 
segundas a sua falta pode ser suprida por outros meios de prova mais difíceis.”---------------------
9 – Note-se que os alegados vícios incidem, claramente, sobre formalidades ad probationem, 
que apenas são alegados para conseguir impor uma proposta, a do reclamante, menos 
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vantajosa ao Município de Beja, dado o preço mais baixo (6.500,00 € = 8.500,00 € - 62.000,00 €) 
da proposta preterida, o que nos conduz, necessariamente, ao instituto jurídico do abuso de 
direito, previsto no artigo 334º do Código Civil, quando refere que “É ilegítimo o exercício de 
um direito, quando o titular exceda manifestamente os limites impostos pela boa-fé, pelos 
bons costumes ou pelo fim social ou económico desse direito”.------------------------------------------
10 – Claramente, não estamos perante vícios de forma, que invalidem a proposta vencedora, 
apresentada pela concorrente Alexandra Isabel de Campos Ribeiro, não sendo, portanto, de 
aplicar, por analogia, o disposto no artigo 146º, e artigo 70º, que poderiam ser aplicados ao 
caso em apreço, com as necessárias adaptações, todos do Código dos Contratos Públicos (CCP), 
ao caso concreto, em análise, pois, caso contrário, estaríamos a aplicar a lei, com ausência de 
bom senso na interpretação das normas referidas, com excesso manifesto dos limites 
impostos pela boa-fé e do fim económico do direito em causa, menosprezando o interesse 
público, subjacente.---------------------------------------------------------------------------------------------------
11 – Assim, pelo exposto e após ponderação dos fundamentos respetivos, sou de parecer que 
a reclamação do concorrente, ora reclamante, classificado em 2º lugar, deve ser considerada 
improcedente, tendo, como consequência serem válidos todos os atos administrativos do 
concurso, subsequentes ao relatório de apreciação de propostas do júri, de 18 de outubro de 
2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado adjudicar por maioria com os votos contra dos vereadores da CDU a venda do 
edifício a Alexandra Isabel de Campos Ribeiro, pelo valor global de 88.500,00 €.(Deliberação nº 

765)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Os vereadores da CDU votaram contra esta proposta por serem contra a alienação deste 
património.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.6. – Proposta de aprovação de revisões de preços;------------------------------------- 

 
Registo nº 9120 de 11 de dezembro de 2018 do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, dando conhecimento do cálculo da revisão de preços definitiva relativamente à 
empreitada de reabilitação de edifícios de habitação social de propriedade mista, cujo valor 
é de 3.510,11 € + IVA.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 766)---------------------------------------------- 
 
Registo de 12 de novembro de 2018 do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento Técnico, 
dando conhecimento que alguns dos indicies de revisão de preços relativos a 2017 da 
empreitada de construção de sala polivalente – antiga Escola do Padrão, em Nossa Senhora 
das Neves, foram corrigidos na última publicação em Diário da República, implicando alteração 
no valor do cálculo definitivo de 1.757,48 € para 2.149,07 €.----------------------------------------------
O presente cálculo inclui os trabalhos contratuais e os suprimentos de erros e omissões a 
preços de contrato e a preços acordados. Todos os valores consideram-se sem IVA.----------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 767)---------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Proposta de aprovação de protocolos;-------------------------------------------------- 

 
Presente o protocolo de cooperação celebrado entre o Município de Beja e o Instituto 
Nacional para a Reabilitação, I.P., que constitui documento anexo número quatro e faz parte 
integrante da presente ata, com o objetivo de colaboração na criação de um Balcão da 
Inclusão.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade.(Deliberação nº 768)---------------------------------------------- 
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Presente o protocolo de parceria a celebrar entre o Município de Beja e o Centro de Paralisia 
Cerebral de Beja, que constitui documento anexo número cinco e faz parte integrante da 
presente ata, com o objetivo do primeiro atribuir ao segundo um subsídio mensal, no 
montante de 1.000,00 €, perfazendo um total anual de 12.000,00 €, que permitirá garantir o 
funcionamento das atividades de Equitação Terapéutica-Hipoterapia.----------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 769)---------------------------------------------- 
 
Presente o protocolo de cooperação a celebrar entre a Câmara Municipal de Beja e a 
Associação Juvenil Lendias D’Encantar, que constitui documento anexo número seis e faz 
parte integrante da presente ata, com o objetivo de utilização pelo segundo outorgante, do 
prédio urbano, constituído em regime de propriedade horizontal, sito na Rua do Sembrano, nos 
52, 54, 56 e 58, em Beja, inscrito na respetiva matriz, sob o artigo 2303, da União de Freguesias 
de Beja (Santiago Maior e São João Baptista), e descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Beja, sob o nº 691/19930302, e aí inscrito a favor do Município de Beja, sendo certo que este 
cede o dito prédio, em regime de comodato, à segunda outorgante, nos termos do que dispõe 
o artigo 1129º e seguintes do Código Civil.----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 770)---------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Proposta de aprovação do Contrato de Prestação de Serviços para 
Receção, Transporte e Tratamento de Resíduos;-------------------------------------------- 

 
Presente o Contrato de Prestação de Serviços para Receção, Transporte e Tratamento de 
Resíduos Sólidos Urbanos e Recolha, Transporte e Tratamento de Resíduos Recicláveis a 
celebrar entre o Município de Beja e a RESIALENTEJO, Tratamento e Valorização de Resíduos, 
EIM, foi o mesmo retirado no sentido de perguntar à entidade quais as alterações relativas ao 
anterior contrato.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.9. – Proposta de tarifário da EMAS – Empresa Municipal de Água e 
Saneamento para 2019;------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda salientou duas questões essenciais, nomeadamente o Serviço de 
Abastecimento de Água e o Serviço de Saneamento de Águas Residuais.-------------------------------
Relativamente ao Serviço de Abastecimento de Água o custo de distribuição por m3 de água, 
em 2018 (dados de setembro) é de 2,61 €. Para compensar e tentar minimizar o défice tarifário 
que existe a proposta que se apresenta é que seja feita uma atualização da tarifa a aplicar, não 
aos consumidores domésticos, mas apenas às autarquias e ao Estado, passando para o valor 
do custo de distribuição o que significa passar dos atuais 1,57 € para 2,61 € e no caso do 
Estado de 2,47 € para 2,61 €.---------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Serviço de Saneamento de Águas Residuais há uma nova realidade que tem 
a ver com a entrada em funcionamento muito proximamente da nova ETAR de Beja e que irá 
criar uma diferença substancial em termos de custos que com base nos consumos de água de 
2018 se estimam na casa de 1.000.000,00 €. Este valor de saneamento, que não era cobrado 
aos consumidores só tem duas formas de poder ser desfeito, uma através do orçamento 
municipal e outra através do pagamento pelos consumidores. Como não existe capacidade de 
acautelar estes pagamentos através do orçamento municipal, vai haver um aumento da tarifa 
de saneamento que se traduzirá em aumentos menores nos escalões mais baixos e haverá 
uma progressão nos escalões mais altos mantendo-se o princípio de quem consome mais 
pagará mais, pretendendo-se acautelar os aumentos de custos que irão haver nesta matéria.---
O Município está confrontado com necessidades de investimento, de renovação de redes e 
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equipamentos, tem que acautelar a saúde financeira da EMAS e é esta a proposta que se traz à 
consideração da Câmara Municipal.-------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou que tem sido feito um grande esforço em termos de redução de custos ao nível 
do combustível, energia, horas extraordinárias feitas, reagente, assistência técnica dos 
trabalhos especializados. Há duas matérias em que não houve essa capacidade, uma diz 
respeito às atualizações de ordenados do pessoal e também não houve redução de custos 
unitários de exploração ao nível do preço que a EMAS paga pela água à empresa Águas de 
Portugal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recordou que a manutenção do tarifário dos serviços de água se encontra em vigor desde 
2012 e portanto sendo necessário que a sustentabilidade do serviço seja mantida, como já 
referiu, optou-se nesta fase não onerar os consumidores ao nível do consumo da água 
sobrecarregando no fundo as Autarquias e o Estado e a Câmara de Beja enquanto grande 
consumidor do sistema suportará estes acréscimos através do seu orçamento municipal.--------
A ERSAR nas recomendações que fez indica que se deve evitar o protelar de necessários 
investimentos e esta pressão para modernização das redes está constantemente a ser feita e 
tem de ser de facto encarada. Recomenda igualmente a revisão dos regulamentos coisa que 
está a ser efetuada. Para além disto ainda dizem que a taxa de recursos hídricos relativamente 
ao saneamento não estava a cumprir as disposições legais mas isso já está a ser feito desde 
março/abril de 2018 que é fazer repercutir na fatura a taxa de recursos hídricos que é paga 
depois ao Estado, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado começou por referir que não há alteração ao nível do tarifário desde 
2012 porque todos sabem o que aconteceu com o aumento exponencial da taxa de resíduos 
sólidos urbanos que fez com que a tarifa de água em Beja disparasse para valores 
enormíssimos. Referiu também que a ERSAR dá pareceres mas a decisão acerca dos mesmos é 
política, relembrando que no anterior executivo não houve qualquer alteração à tarifa da água 
já bastante elevada dizendo isso mesmo à ERSAR que considerou sempre o nosso tarifário 
ilegal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou que há uma situação que lhe surge sempre à memória nomeadamente um 
operador da cidade que tinha uma fatura de 2.600,00 € sendo que 1.000,00 € era água e os 
outros 1.600,00 € eram correspondentes à tarifa de resíduos sólidos urbanos e agora com este 
aumento proposta da taxa de saneamento há de facto um aumento da fatura que nalguns 
casos terá um impacto grande.-------------------------------------------------------------------------------------
Em seguida apresentou o seguinte documento que contém observações e questões a serem 
enviadas ao executivo em permanência no sentido deste poder responder às mesmas 
detalhadamente:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Supostamente e de acordo com o que consta do parecer da ERSAR, a EMAS encontra-se em 
fase de revisão do Contrato de Gestão Delegada para o próximo quinquénio, aguardando 
informação sobre as alterações introduzidas no que respeita ao tarifário, por forma a 
pronunciar-se sobre as mesmas.-----------------------------------------------------------------------------------
Daqui surgem as seguintes questões:-----------------------------------------------------------------------------
Para quando a apresentação das propostas de alteração ao contrato de gestão delegada?-------
Qual a trajetória tarifária definida?--------------------------------------------------------------------------------
As alterações introduzidas vão produzir efeitos em 2019, ou, é previsto que em 2019 haja 
efetivamente uma atualização tarifária, e qual o seu valor?------------------------------------------------
Atendendo a que o contrato de gestão delegada para o quinquénio em vigor foi aprovado por 
este executivo em 2017, documento unicamente da sua responsabilidade, quais os motivos 
que levam agora à introdução de alterações?------------------------------------------------------------------
No que respeita ao tarifário o proposto pela EMAS, verifica-se que na componente de água de 
abastecimento o mesmo contempla o aumento da tarifa aplicada às Autarquias (Câmara 

Municipal de Beja e Juntas de Freguesia), considerando-se que o valor a cobrar em 2019 será igual 
ao custo médio de distribuição verificado até setembro de 2018, não se apresentando motivos 
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justificativos para tal todas as outras tarifas não sofrem alteração, e ao mesmo tempo não se 
dando cumprimento ao disposto nas recomendações da ERSAR.------------------------------------------
Este aumento irá ter um impacto significativo nas contas da EMAS possibilitando, tendo em 
consideração os consumos médios dos últimos 4 anos, uma variação na receita de cerca de 
335.000,00 €:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Consumo autarquias 
   2014 2015 2016 2017 

Consumo  264154 388870 304598 331107 

Tarifa €/m3 1,57 € 1,57 € 1,57 € 1,57 € 

  414.721,78 € 610.525,90 € 478.218,86 € 519.837,99 € 
 

Consumo médio autarquias 322182 

Tarifa autarquias atual 1,54 € 

Proposta de tarifa autarquia 2,61 € 

Variação tarifa 1,04 € 

Impacto do aumento tarifário nas receitas 335.069,54 € 
 

Ora daqui surge a seguinte questão:------------------------------------------------------------------------------
Este aumento permite equilibrar a relação custos/proveitos da componente de AA? Não irá 
este aumento servir para cobrir a ineficiência tarifária, suportando deste modo as autarquias a 
ineficiência e a incapacidade da EMAS em equilibrar a relação custos/proveitos, tal como é 
evidenciado pela ERSAR?---------------------------------------------------------------------------------------------
Surge ainda o seguinte relativamente ao tarifário para o ano de 2019:----------------------------------
Em dezembro de 2018 entrou em vigor o Regulamento das Relações Comerciais de Águas e 
Resíduos, sendo que no seu artigo 43º, se encontra definido que a responsabilidade de 
construção de ramais de ligação até um comprimento de 20m é da responsabilidade da 
entidade Gestora, ora, perante isto é importante que se perceba se a EMAS tem intenção de 
aplicar as tarifas de ramal que constam do seu tarifário?---------------------------------------------------
No que respeita ao aumento tarifário da componente de águas residuais a EMAS justifica o 
aumento tarifário com o aumento dos custos associados à AgdA, alegando que se prevê para 
2019 o início da faturação relativa às ETAR’s de Beja, Santa Clara do Louredo e Santa Vitória, 
situação que estranham e que é necessário esclarecer:-----------------------------------------------------
ETAR de Beja: esta infraestrutura não está concluída pelo que o seu arranque apenas deverá 
surgir durante o ano de 2019. Segundo informações que têm a ETAR encontra-se com atrasos 
de execução. Ora perante este cenário, e tendo em consideração que durante o primeiro ano 
de exploração da nova ETAR,  se encontra estabelecido entre as partes, que não há lugar à 
cobrança de tarifas, como é que a EMAS justifica a necessidade de efetuar aumentos tendo em 
consideração este cenário?------------------------------------------------------------------------------------------ 

ETAR’s de Santa Clara do Louredo e de Santa Vitória: contrariamente ao que consta da 
informação da EMAS estas ETAR’s não irão ser integradas  (inicio de operação por parte da AgdA) 
em 2019, estas já se encontram integradas há algum tempo, a saber:-----------------------------------
ETAR de Santa Clara do Louredo, foi integrada no dia 01 de julho de 2010, a EMAS encontra-se a 
pagar os custos associados à exploração da infraestrutura, atendendo a que a instalação não 
cumpre com o normativo de descarga e não foi feito qualquer tipo de investimento na 
mesma.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ETAR  de Santa Vitória, a integração desta infraestrutura na AgdA foi efetuada, salvo erro, no 
início de 2016. Ainda que esteja a cumprir o volume de faturação desta ETAR não justifica a 
diferença de valores previstos pela EMAS para 2019.---------------------------------------------------------
Posto isto, consideram que a proposta de aumento tarifário proposta para a componente de 
AR não pretende cobrir o aumento custos no ano de 2019, acabando por agravar ainda mais a 
diferença entre os gastos e proveitos deste componente, tal como é alertado pela ERSAR no 
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seu parecer:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“No caso do serviço de AR, a cobertura de gastos, com um indicador de 176% é insatisfatória 
por ser excessiva, merecendo por isso uma reapreciação”.-------------------------------------------------
O aumento previsto para a componente de AR tem as seguintes variações:--------------------------- 
 

Componente AR       

Clientes domésticos 2018 2019 Variação 

1º Escalão (0-5) 0,12 € 0,25 € 102% 

2º Escalão (0-10) 0,54 € 0,79 € 32% 

3º Escalão (11-15) 0,64 € 0,97 € 34% 

4º Escalão (16-20) 1,07 € 1,75 € 39% 

5º Escalão (21-30) 1,61 € 2,59 € 38% 

6º Escalão (+ de 30) 2,16 € 3,47 € 38% 

Tarifa fixa AR 3,26 € 3,86 € 16% 
 

Se somados os custos associados à componente de água os aumentos tarifários que irão ser 
refletidos na fatura não terão o mesmo impacto, ainda assim do ponto de vista percentual são 
impactantes:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2018 2019 Variação (%) Variação (€) 

Para um consumo de 5m3 8,97 € 10,22 € 12% 1,25 € 

Para um consumo de 10m3 13,72 € 15,57 € 12% 1,85 € 

Para um consumo de 15m3 29,67 € 34,42 € 14% 4,75 € 
 

Esta atualização tarifária irá permitir à EMAS aumentar significativamente os proveitos, sendo 
que só por si a variação da tarifa fixa para um horizonte de 19.000 clientes significa um 
aumento de cerca de 140.000,00 €.-------------------------------------------------------------------------------
De salientar o aumento que se encontra previsto para as famílias numerosas:----------------------- 
 

Famílias numerosas         

Componente variável AA         

1º Escalão (0-15) 0,72 € 0,72 € 0% 0,00 € 

2º Escalão (16-20) 0,89 € 0,89 € 0% 0,00 € 

3º Escalão (21-30) 1,50 € 1,50 € 0% 0,00 € 

4º Escalão > 30 2,18 € 2,18 € 0% 0,00 € 

Componente variável AR         

1º Escalão (0-15) 0,24 € 0,49 € 51% 0,25 € 

2º Escalão (16-20) 0,29 € 0,60 € 52% 0,31 € 

3º Escalão (21-30) 0,48 € 0,82 € 41% 0,34 € 

4º Escalão > 30 0,72 € 1,11 € 35% 0,39 € 

Componente fixa AR 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 

Impacto         

Para um consumo de 18m3 (6 pessoas) 17,94 € 22,62 € 21% 4,68 € 

Para um consumo de 21m3 (7 pessoas) 22,28 € 27,92 € 20% 5,64 € 
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Será importante questionar como irão ser utilizadas as verbas resultantes desta atualização, 
para cobrir custos de exploração: Subsidiação cruzada de tarifas? Pagamento de faturação 
atrasada à AgdA? Fazer investimento em redes?--------------------------------------------------------------
Qual o valor em dívida à AgdA neste momento? Estão a fazer pagamentos? Houve aumento de 
dívida?.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
É importante não esquecer que durante os anos de 2010 a 2013 acumulou-se uma dívida para 
com a AgdA de aproximadamente 2.000.000,00 €, sendo que parte significativa dos quais 
diziam respeito a juros adstritos ao não cumprimento atempado de obrigações de pagamento 
de faturação.--------------------------------------------------------------------------------------------Julgam que 
a revisão tarifária é uma necessidade da EMAS, mais que não seja para dar cumprimento às 
recomendações das ERSAR, as quais podem trazer uma maior uniformidade ao tarifário, 
situação que não foi tida em consideração nesta proposta de atualização, que a seu ver apenas 
têm como objetivo o aumento de receitas de curto prazo.-------------------------------------------------
Por todos estes argumentos irão votar contra esta proposta.”, disse------------------------------------ 
 
Foi deliberado aprovar por maioria com os votos contra dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

771)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.10. – Proposta de ajuste direto para concessão da Cafetaria do 
Castelo;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 7791 de 23 de outubro de 2018 do Gabinete de Desenvolvimento, 
Empreendedorismo e Inovação, informando que o processo de concessão da cafetaria do 
castelo ficou deserto, não tendo sido apresentadas quaisquer propostas.-----------------------------
Posteriormente, fomos contactados por dois interessados que apresentaram propostas, mas 
fora do concurso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim e considerando que o concurso público realizado para a concessão da cafetaria do 
castelo ficou deserto e que após o término do concurso houve duas manifestações de 
interesse apresentadas por escrito, propõe-se que seja realizado um ajuste direto, convidando-
se os dois interessados a apresentarem proposta em carta fechada, no prazo de uma semana. 
Os interessados a convidar são Danielle Monteiro Rodrigues e Francisca da Silva.-------------------
Propõe-se ainda a nomeação do seguinte júri , para apreciação das propostas:----------------------
Presidente: João Duarte Lopes Baptista Margalha;------------------------------------------------------------
Vogais: Maria João Macedo e Patrícia Margarida Duarte.---------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU e adjudicar a 
concessão da cafetaria do Castelo à Senhora Danielle Monteiro Rodrigues.(Deliberação nº 772)-- 
 
A vereadora Sónia Calvário informou que se abstiveram nesta deliberação por considerarem 
que a divulgação deste concurso não terá sido a mais adequada uma vez que até 2017 houve 
imensas pessoas que enviaram sugestões e cartas a manifestarem interesse e agora não houve 
nenhum interessado.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, deu conhecimento que aconteceu uma 
situação internamente sobre a qual já deu indicações aos serviços para que não volte a 
acontecer, isto é, não teve a ver com a divulgação mas sim com o facto das candidaturas terem 
de ser apresentadas através de uma plataforma que pela sua complexidade dificulta muito 
essa apresentação, aliás, esta opção de concessionar a cafetaria decorre das inúmeras 
intenções que a autarquia recebeu.------------------------------------------------------------------------------- 
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Neste sentido para futuras concessões ou concursos as propostas serão entregues em carta 
fechada excluindo naturalmente os casos em que seja por lei obrigatório entregá-las através 
dessa plataforma.------------------------------------------------------------------------------------------------------
No caso concreto o ajuste direto não teria sido proposto se algum destes dois concorrentes 
tivesse fora do caderno de encargos inicial e abrir-se-ia outro concurso, como as duas 
propostas se enquadravam no caderno de encargos considerou-se não haver motivo para não 
as aceitar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Proposta de atribuição de subsídio;----------------------------------------------------- 
 
Registo nº 9106 de 10 de dezembro de 2018 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, entidade que assegura a assistência às salas onde se realizam os 
diversos espetáculos, a atribuição de um subsídio de 300,00 €, para fazer face às despesas com 
este serviço.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 773)---------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Auxílios Económicos 2018/2019 – 2º pagamento;----------------------------- 

 
Considerando as competências do Município 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 o Serviço de Ação 
Social Escolar para aprovação, a 2ª relação dos auxílios a atribuir no presente ano letivo, 
referente aos alunos que concluíram o respetivo processo entre 29 de outubro e a presente 
data (mediante entrega das faturas das despesas realizadas), que constitui documento anexo 
número sete e faz parte integrante da presente ata, no valor total de 2.397,37 €.-------------------
Em função do escalão do abono de família, os valores a atribuir são:------------------------------------
1º escalão (A) = 40,00 €;----------------------------------------------------------------------------------------------
2º escalão (B) = 20,00 €;----------------------------------------------------------------------------------------------
De referir que nos casos dos alunos em que o total das faturas entregues são de valor inferior 
ao subsídio em causa (<75%), foram apenas considerados os montantes despendidos, conforme 
indicação superior.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 774)---------------------------------------------- 
 
 

2.13. – Pedido de isenção de pagamento taxas devidas pela emissão de 8 
cartões de entidade para o ano 2019;-------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Tribunal Judicial da Comarca de Beja, a isenção de pagamento taxas devidas 
pela emissão de 8 cartões de entidade para o ano 2019.----------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 775)---------------------------------------------- 
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2.14. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído, licenças de recinto improvisado e 
ocupação de espaço público;----------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Comissão de Festas de São Matias, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão de licença especial de ruído e da licença de recinto improvisado, para realização 
do evento “Largada de gado bravo”, na Rua Dr. António Covas Lima, em São Matias, dia 15 de 
dezembro de 2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 776)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão de licença especial, para realização de um baile, na sede do clube, 
dia 15 de dezembro de 2018.---------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 777)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Columbófila do Distrito de Beja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial e da licença de recinto improvisado, para realização 
do evento “Feira Ibérica de Columbofilia”, no Pavilhão dos Sabores, dias 07 e 09 de dezembro 
de 2018.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 778)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Académica do Instituto Politécnico de Beja, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial e da licença de recinto 
improvisado, para realização do evento “Winter Party 2018”, no Campus do Instituto 
Politécnico de Beja, dia 13 de dezembro de 2018.------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 779)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial e da licença de recinto improvisado, para realização 
do evento “December To Remember”, no pátio da Escola Secundária D. Manuel I, dia 14 de 
dezembro de 2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 780)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Acústica Médica – Hidden Hearing Unipessoal, Ldª, a isenção do pagamento 
das taxas devidas pela ocupação de espaço público com unidade móvel para realização de 
rastreios auditivos gratuitos, na Praça Dr. Carlos Moreira, em Beringel, dia 23 de janeiro de 
2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado indeferir por maioria com os votos contra dos vereadores da CDU.(Deliberação 

nº 781)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.15. – Pedido de isenção de pagamento de taxas relativo à cedência de 
transporte;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Beja Basket Clube, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 
transporte para uma deslocação a Montemor-O-Novo.-----------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 782)----------------------------------------------- 
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2.16. – Resumo Diário de Tesouraria nº 240, relativo ao dia dezoito de 
dezembro de dois mil e dezoito;----------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de um milhão, 
quinhentos e sessenta e três mil, quinhentos e sete euros e quarenta e nove cêntimos, sendo 
um milhão, cento e quarenta e três mil, cento e trinta e um euros e dezasseis cêntimos de 
operações orçamentais e quatrocentos e vinte mil, trezentos e setenta e seis euros e trinta e 
três cêntimos de operações não orçamentais.-----------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
A munícipe Ana Carvoeiras perguntou qual a razão de lhe terem enviado uma carta para pagar 
uma vistoria quando aquilo que fez foi uma exposição à Câmara Municipal no sentido de 
averiguar os problemas que o Pingo Doce está a causar ao prédio onde reside, portanto, se 
alguém tiver de pagar é o Pingo Doce e não ela.---------------------------------------------------------------
Referiu novamente o problema dos passeios nas entradas, tanto de um lado como de outro, 
do edifício que se situa no lado de baixo do Jardim do Bacalhau, que são bastantes 
escorregadios.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sugeriu ainda que a urbana 4 que faz o percurso Beja Park Hotel em direção ao Continente 
pudesse fazer um desvio pelo LIDL e pelo Intermarché.------------------------------------------------------ 
 
A esposa do senhor Karsten Larssen perguntou em que ponto de situação está a posse 
administrativa do fontanário uma vez que estão há um mês sem água situação muito 
desagradável.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deu ainda conhecimento que os autocarros de turismo quando descem a Rua Antero de 
Quental em direção à Rua General Teófilo da Trindade têm imensa dificuldade em fazer a 
curva tendo em conta a passadeira elevada que ali se encontra, pelo que sugeriu que aquela 
situação fosse verificada.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda relativamente à posse administrativa do fontanário informou que 
realmente estão em falta nomeadamente devido há dificuldade que tem havido na articulação 
da operação que envolve a GNR, a fiscalização, os serviços da Divisão de Administração 
Urbanística e o pessoal da Divisão Operacional de Apoio Logístico, contudo deu a garantia que 
em janeiro esta operação será efetuada.------------------------------------------------------------------------  
 
O munícipe Hélder Parrinha perguntou onde é que pode consultar o mapa de feiras e 
mercados no Portal Beja uma vez que tentou procurar o mesmo e não encontrou.-----------------
Referiu qual a razão da existência do garrafão de água no Salão Nobre quando o Senhor 
Presidente diz e muito bem que a água da rede é muito boa. Se o Senhor Presidente disser que 
é para as visitas, muito bem, se não está a gastar-se duas vezes dinheiro.-----------------------------
Relativamente aos arrumadores perguntou se estão legalizados ou não.-------------------------------
Por último fez referência à dificuldade de se encontrar determinados estabelecimentos 
comerciais, nomeadamente na Rua Sousa Porto e na Rua da Lavoura pelo que sugeriu que 
houvesse indicação para colocação dos números de polícia nos mesmos, disse.---------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente ao mapa de feiras e mercados 
de 2018 referiu que efetivamente não foi colocado no sítio da Câmara Municipal de Beja, foi 
uma falha mas o de 2019 será obviamente publicado.-------------------------------------------------------
Relativamente à água informou que os eleitos nestas reuniões bebem água da rede. No 
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entanto a Câmara Municipal ainda tem alguns garrafões que têm de ser utilizados e uma vez 
que o edifício dos Paços do Concelho irá entrar em obras em maio do próximo ano o que está 
previsto é a colocação de uma bica que abasteça diretamente este Salão com água da rede.----
Relativamente aos arrumadores referiu que ainda não lhe consegue responder à pergunta 
feita há dois meses atrás e se o indivíduo em questão está ilegal ou não. Pode informar é que 
lhe chegaram à secretária no último mês dois pedidos para exercer esta atividade que forem 
indeferidos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos números de polícia considera que as ruas da cidade de Beja e outras do país 
estão mal assinaladas e nesta matéria gosta muito de comparar com outros países onde as 
coisas são substancialmente melhores e mais fáceis para socorro, carteiros, etc.. Por exemplo 
há poucos dias fez o percurso da Rua Conselheiro Menezes, que começa perto do cemitério e 
acaba no Largo de Santo Amaro, olhou para a esquerda e para a direita e só existe uma placa 
ao pé do Largo e outra ao pé do cemitério, ou seja, todas as perpendiculares que a atravessam 
não têm indicação das ruas o que na sua opinião é inconcebível. Na Alemanha em cada 
cruzamento há um poste com uma placa pequenina com o nome da rua e com os números de 
polícia que estão naquele quarteirão até ao próximo cruzamento, contudo cá é difícil de 
implementar, pode ser esteticamente um pouco desagradável mas é eficaz mas pelo menos 
seria desejável que cada cruzamento tivesse o nome da rua. A obrigação dos números de 
polícia visível para o exterior compete aos proprietários, ou aos condomínios, disse.--------------- 
 
 

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

 
Tendo em conta a necessidade de dar cumprimento às deliberações tomadas na presente 
reunião, foi a ata aprovada em minuta, nos termos do número três do artigo quinquagésimo 
sétimo da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro.------------------ 
 
 

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

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

 
 
 

O Presidente da Câmara 
 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

O Assistente Técnico 
 
 

 
__________________ 

João Daniel Frazão Felício

 

Aprovada por maioria com 2 

abstenções em reunião de câmara 

realizada em 23 de janeiro de 2019 


		2019-01-24T11:07:24+0000
	JOÃO DANIEL FRAZÃO FELÍCIO


		2019-01-25T17:47:22+0000
	[Assinatura Qualificada] Paulo Jorge Lúcio Arsénio




