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Ata número dois, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 

dezoito de janeiro do ano dois mil e dezassete;--------------------------------------------- 

 
Pelas catorze horas e trinta minutos, reuniu no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, 
o Executivo Municipal, sob a presidência de João Manuel Rocha da Silva, Presidente da 
Câmara, estando presentes os senhores vereadores, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado, 
Sónia Maria Horta do Calvário, Manuel Fernando Neves de Oliveira, José Domingos Negreiros 
Velez, Ana Cristina Ribeiro Horta e Rui Inácio Marreiros.----------------------------------------------------
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.---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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 da seguinte forma:-------------------- 
 
 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata n
o
 1/2017;--------------------------------------------- 

 
Colocada à votação, foi a ata no 1/2017, relativa à reunião de câmara realizada em onze de 
janeiro de dois mil e dezassete, aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 29)----------------- 
 
 

1.1. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;--------------------------------- 
 
A vereadora Ana Horta solicitou apenas que lhes fosse facultado o Relatório referente à 
Passagem de Ano.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento do ofício enviado pela Federação 
Internacional de Horse-Ball, sobre a possibilidade da realização em Beja da FIHB WHR Horseball 
Champions League 2017, no final do mês de setembro, competição que tem a duração de 4 
dias e conta com a presença de cerca 140 jogadores e cavalos. Conversou com a Entidade de 
Turismo e esta iniciativa poderá ser apoiada, no entanto a Câmara Municipal ficará à espera da 
formalização desta pretensão, disse.----------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
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2. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

2.1. – Pedido de reposição do equilíbrio financeiro do contrato;------------------ 

 
Presente a informação nº 10/2017 de 11 de janeiro do Serviço Jurídico, relativa ao pedido de 
reposição do equilíbrio financeiro do contrato – paragem da frente de trabalho das redes de 

água e esgotos devido aos achados arqueológicos e custos de estaleiro devido a 

prorrogações do prazo de execução da empreitada de requalificação da Rua General Teófilo 

da Trindade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I – Enquadramento legal do pedido:------------------------------------------------------------------------------
1. De acordo com a informação da Fiscalização da Obra, o empreiteiro, Manuel Pedro de 

Sousa & Filhos, Ldª, apresentou os custos pela paragem da frente de trabalho das redes de 
água e esgotos devido aos achados arqueológicos no cruzamento da Rua de São Sebastião, nos 
seguintes dias: De 24 de março a 01 de abril de 2016 (8 dias úteis); e de 12 de abril a 21 de abril 
de 2016 (9 dias úteis).--------------------------------------------------------------------------------------------------
2. O pedido de resposição do equilíbrio financeiro do contrato, foi apresentado pelo Engº João 
Oliveira, em 13 de abril de 2016, com indicação dos custos pelos danos emergentes.--------------
3. A informação da Fiscalização da Obra mencionada em 1, refere que “Após a análise e 
discussão e acordo dos preços contratados”, o valor total a pagar pelo Dono da Obra 
(Município) é de 7.518,00 €.------------------------------------------------------------------------------------------
4. O relatório de 15 de dezembro de 2016 da “Palimpsesto – Estudo e Preservação do 
Património Cultural, Ldª”, que faz o acompanhamento arqueológico da obra, refere que os 
trabalhos estiveram condicionados a trabalhos arqueológicos “0nas seguintes datas: 24, 25, 
28, 29, 30, 31 de Março, 01, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 de Abril.---------------------------------------
5. Querendo isto significar que, esta é uma situação que originou um atraso na conclusão dos 
trabalhos inicialmente contratados e um aumento do valor do preço da empreitada, não 
imputável ao empreiteiro e cujos custos já foram apurados pelo Município.--------------------------
6. Embora o empreiteiro tenha o direito de ser indemnizado pelos danos decorrentes de um 
excedente de permanência em obra, o pedido de reposição do equilibrio financeiro do 
contrato deve ser apresentado no prazo de 30 dias contados do evento ou da sua 
congnoscibilidade pelo mesmo, o que resulta da conjugação dos artigo 282º e 354º, ambos do 
Código dos Contratos Públicos.-------------------------------------------------------------------------------------
7. No caso em concreto, a primeira paragem da frente de trabalhos iniciou-se no dia 24 de 
março de 2016 e a segunda no dia 12 de abril de 2016, concluindo-se pela apresentação do 
pedido dentro do prazo (13 de abril de 2016).--------------------------------------------------------------------
8. Para além da paragem da frente de trabalho acima mencionada, houve duas prorrogações 
do prazo de execução da empreitada (pelo prazo total de 60 dias), por motivos não imputáveis 
ao empreiteiro, tendo o empreiteiro apresentado o valor dos danos emergentes, neste caso, 
dos custos de estaleiro.-----------------------------------------------------------------------------------------------
9. De acordo com a informação da Fiscalização da Obra, os custos de estaleiro apurados são no 
valor de 8.094,67 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, deve a Câmara Municipal apreciar e decidir sobre as propostas de 
indemnização dos custos inerentes à paragem da frente de trabalhos e aos custos de estaleiro, 
por causas não imputáveis ao empreiteiro, mencionadas em 1, 3 e 9 e autorizar a realização da 
respetiva despesa no valor total de 15.612,67 €, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor.-------
Para efeitos de autorização da realização da despesa pelo Órgão com competência para o 
efeito (neste caso, a Câmara Municipal, face às decisões de abertura do procedimento e de autorização 

para a realização da despesa iniciais, bem como da decisão de adjudicação, sendo esta última 

deliberação de 19 de agosto de 2015), deve, previamente, acautelar-se o respetivo cabimento, 
compromisso, classificação orgânica e classificação económica.------------------------------------------
Por fim, a deliberação municipal também deve determinar que seja dado conhecimento ao 
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Tribunal de Contas desta reposição do equilibrio financeiro do contrato, remetendo-se a 
deliberação da Câmara Municipal, devidamente acompanhada pelos documentos que a 
suportam, para efeitos do disposto no  artigo 47º, nº 2 da Lei de Organização e Processo do 
Tribunal de Contas, na medida em que esta foi uma obra sujeita a visto prévio, datado de 27 
de novembro de 2015 – Proc. nº 2115/2015.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores do PS e dar 
cnhecimento ao Tribunal de Contas da reposição do equilibrio financeiro do 
contrato.(Deliberação nº 30)----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Os vereadores do PS abstiveram-se na presente deliberação por considerarem que esta 
proposta espelha aquilo que perguntaram anteriormente, nomeadamente se as prorrogações 
de prazo eram graciosas ou não, confirmando agora que estes custos resultam dessas mesmas 
prorrogações concedidas ao empreiteiro. Para além disto há outros atrasos da obra que seriam 
da responsabilidade do empreiteiro e que não vêm aqui mencionados.-------------------------------- 
 
O senhor Presidente referiu que este é um problema conhecido porque os empreiteiros 
aproveitam-se destas situações e portanto a Câmara Municipal já está a ter mais rigor no 
momento de adjudicar as obras a empresas com capacidade de intervenção no sentido de 
salvaguardar estas questões, disse.------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de aprovação de prorrogação do acordo de realojamento 

temporário e contratos de arrendamento no âmbito da prorrogação da 

execução da empreitada de Centro de Arqueologia e Artes;------------------------ 

 
Informação de 06 de janeiro de 2017 do Serviço Juridico, dando conhecimento que devido à 
necessidade de segunda prorrogação do prazo da empreitada de Centro de Arqueologia e 
Artes, em princípio, até ao dia 30 de abril de 2017, existe por sua vez a necessidade de manter 
a situação que levou à celebração do acordo de realojamento temporário e contratos de 
arrendamento, ou seja, continuação dos pagamentos para efeitos de autorização da realização 
da despesa no ano de 2017 pelo órgão com competência para o efeito e, por conseguinte, 
serem assegurados os respetivos cabimentos e compromissos.-------------------------------------------
Assim sendo, há a necessidade de prorrogação do prazo dos contratos a seguir mencionados, 
que constituem documento anexo número um e fazem parte integrante da presente ata:-------
a) Acordo de Realojamento Temporário entre o Município de Beja e a D. Maria de Lurdes 
Rosalina Gomes Rosa, na qualidade de arrendatária da fração C do prédio sito na Praça da 
República nº 44, celebrado em novembro de 2015, que implica a continuação do pagamento 
da renda mensal de 500,00 € ao senhorio, Prof. Dr. Francisco Manuel Pereira Coelho, por parte 
do Município de Beja, enquanto decorre a execução da referida empreitada;------------------------
b) Contrato de arrendamento da fração A do prédio sito na Rua Afonso Lopes Vieira nº 1 e Rua 
de Alcobaça, nº 2, em Beja, celebrado entre o Município de Beja e os proprietários do referido 
prédio, Manuel Tomé Medeiros Martins, casado com Maria Amália Mestre Martins, em 19 de 
novembro de 2015, cujo termo se verificou a 01 de dezembro de 2016 e que implica a 
continuação do pagamento da  renda mensal de 600,00 € (na sequência do realojamento 

temporário mencionado na alínea a);---------------------------------------------------------------------------------
c) Contrato de prestação de serviços de acompanhamento arqueológico, na sequência de 
ajuste direto com recurso a critérios materiais (artigo 24º, nº 1, alínea e) do Código dos Contratos 

Públicos), celebrado entre o Município de Beja e a Universidade de Coimbra, através da sua 
Faculdade de Letras (Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património), em 26 de 
outubro de 2015 e cujo acompanhamento arqueológico já foi autorizado pela Direção Regional 
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de Cultura do Alentejo, em 30 de dezembro de 2016.-------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 31)----------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de aprovação de trabalhos referentes a erros e omissões;- 

 
Registo nº 8153 de 22 de dezembro de 2016 do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que no decorrer dos trabalhos da empreitada do Centro de Arqueologia 

e Artes, depararam-se com o facto de que as novas lajes de madeira não têm previsto 
proteção ao incêndio conforme definido na lei.----------------------------------------------------------------
Conforme informado pelo projetista, esta proteção “(…)é uma obrigatoriedade legal e não foi 
incluída no projeto por omissão.(…)”.----------------------------------------------------------------------------
Este trabalho monta em 28.174,61 € + IVA, conforme proposta da Habitâmega, terá uma 
duração de 8 dias, e carece de aprovação em reunião de câmara.----------------------------------------
Omissão E.O.1 no Projeto de Empreitada de Centro de Arqueologia e Artes:--------------------------- 
 

Art. 

Designação dos trabalhos 

Quantidade Unidade 
Preço 

unitário 
Total Omissão de projeto relativamente à pintura 

ignífuga nos novos pavimentos de madeira 

E.O.1 

Fornecimento e execução de pintura sobre 
paramentos horizontais interiores em 
contraplacado de madeira, com tinta 
ignífuga RF60, incluindo desengorduramento 
4x200mic de 7B730-C-ThermAqua 
(800microns), e 2x7B940C-ThermEnamel, 
montagem e desmontagem de andaime, 
bem como todos os trabalhos equipamentos 
necessários ao bom acabamento. 

762,3 m
2 

36,96 € 28.174,61 € 

    
  

Total 28.174,61 € 
 

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores do PS.(Deliberação nº 

32)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Proposta de aprovação de trabalhos adicionais;----------------------------------- 

 
Informação nº 11/2017 de 13 de janeiro do Serviço Jurídico, relativa a trabalhos adicionais no 

âmbito da empreitada de reabilitação do antigo edifício do Clube Bejense – modificação 

objetiva do contrato de empreitada.-----------------------------------------------------------------------------
I – Dos factos:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Na sequência da abertura de procedimento de concurso público da empreitada acima 
mencionada e por deliberação da câmara municipal de 02 de março de 2016, foi a mesma 
adjudicada à empresa CONSDEP – Engenharia e Construção, SA, pelo valor de 374.037,11 €, ao 
qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, na quantia de 22.442,23 €.-------------------------------------
2. O contrato de empreitada foi celebrado no dia 29 de abril de 2016 e visado pelo Tribunal de 
Contas em 22 de junho de 2016.-----------------------------------------------------------------------------------
3. No decurso da execução da obra da empreitada, foi verificada a necessidade de se proceder 
à execução de trabalhos que não estão previstos no contrato que se consubstanciam na 
necessidade de: reforço estrutural das abóbodas; aplicação de camada de emboço na parede 
do salão polivalente; substituição do algeroz do corpo lateral que está embutido na parede e 
demolição e reconstrução dos vãos que estavam entaipados.--------------------------------------------- 
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4. O valor dos trabalhos que são necessários executar é de 39.184,55 €, a que acresce o IVA à 
taxa legal em vigor, que representa 10,50% do preço contratual.-----------------------------------------
II – Enquadramento legal:--------------------------------------------------------------------------------------------
1. Os trabalhos que são necessários executar são suscetíveis de se integrar no conceito de 
trabalhos a mais previsto no artigo 370º do Código dos Contratos Públicos, por evidenciar que 
só no decurso da obra foi possível identificar as situações que levam à necessidade de 
execução de trabalhos adicionais e que se tornam indispensáveis à sua conclusão, a saber: 
quando foi retirado o carrego das abóbodas; quando foi verificada a parte interior da parede 
exterior do salão polivalente; quando ficou visível o algeroz do corpo lateral e quando foram 
descobertos os vãos que se encontravam entaipados com panos de tijolo de burro ao alto.------
2. O instituto jurídico dos trabalhos a mais, enquadra-se numa modificação objetiva do 
contrato de empreitada, nos termos do artigo 370º e seguintes do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro.--------------------------------------
3. De acordo com o artigo 370º, nº 1 do Código dos Contratos Públicos, são trabalhos a mais 
“aqueles cuja espécie ou quantidade não esteja prevista no contrato” e depende da verificação 
cumulativa dos seguintes requisitos: a) Se tenham tomado necessários à execução da mesma 
obra na sequência de uma circunstância imprevista; e b) não possam ser técnica ou 
economicamente separáveis do objeto do contrato sem inconvenientes graves para o dono da 
obra ou, embora separáveis, sejam estritamente necessários à conclusão da obra.-----------------
4. Isto é, que, relativamente ao mapa de trabalhos inicial, há a necessidade de executar 
trabalhos para além das espécies nele constantes ou se se tratar de espécies de trabalhos 
previstas naquele mapa, o sejam em quantidade superior à ali referida para a espécie de 
trabalho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. E, ainda, que digam respeito à execução da mesma obra e, que, por isso, se integram no 
objeto e fim do contrato (portanto, não se tratam de trabalhos que não possam e devam ser objeto 

de uma empreitada autónoma), o que é o caso.------------------------------------------------------------------
6. Por outro lado, só pode ser ordenada a execução de trabalhos a mais, tendo em conta as 
condições previstas no nº 2 do artigo 370º do Código dos Contratos Públicos, sendo que, no 
caso em concreto, não é ultrapassado o limite previsto na alínea c), já que o valor dos 
trabalhos representa apenas 10,50% do preço contratual, conforme mencionado em 4.----------
7. O empreiteiro tem a obrigação de executar os trabalhos a mais “desde que tal lhe seja 
ordenado por escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alterações aos elementos da 
solução da obra necessárias à sua execução” (artigo 371º, nº 1 do Código dos Contratos Públicos). 
Face ao exposto, considera-se que estão reunidos os requisitos necessários para se submeter á 
apreciação e decisão do órgão executivo a realização dos trabalhos adicionais e realização da 
respetiva despesa, no valor de 39.184,55 € + IVA à taxa legal em vigor, nos termos do disposto 
no artigo 18º, nº 1, alínea b) do Decreto-Lei nº 197/99 e, ainda, para aprovação da minuta 
referente ao contrato adicional, na medida em que esta situação representa uma modificação 
objetiva do contrato.--------------------------------------------------------------------------------------------------
A deliberação de câmara deve ainda determinar o envio do contrato adicional ao Tribunal de 
Contas, por estar sujeito à fiscalização concomitante deste Tribunal, nos termos do artigo 47º, 
nº 2 da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, no prazo de 60 dias a contar do 
início da sua execução e, por fim, determinar a notificação ao empreiteiro para execução dos 
trabalhos adicionais, em conformidade com o artigo 371º do Código dos Contratos Públicos.----
Junta-se a minuta referente ao contrato adicional e os mapas de trabalhos, que constituem 
documento anexo número dois e fazem parte integrante da presente ata.----------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores do PS a realização dos 
trabalhos adicionais e da respetiva despesa, a minuta referente ao contrato adicional e enviar 
o mesmo ao Tribunal de Contas.(Deliberação nº 33)----------------------------------------------------------- 
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2.5. – Revisão de preços;------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 7360 de 21 de novembro de 2016 do Serviço de Empreitada e Acompanhamento 
Técnico, dando conhecimento do cálculo da revisão de preços relativo à empreitada de 

reabilitação do espaço do Parque Vista Alegre, em Beja, cujo valor representa um pagamento 
por parte do empreiteiro de 1.642,30 €.-------------------------------------------------------------------------
O cálculo é definitivo para os meses de setembro de 2015 a março de 2016 e provisório para 
os restantes meses.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores do PS.(Deliberação nº 

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

2.6. – Liberação de valores retidos nos pagamentos relativos a obras 

executadas pela empresa;--------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 5892 de 19 de setembro de 2016 do Serviço de Empreitada e Acompanhamento 
Técnico, dando conhecimento que executou a Iceblock – Sociedade de Construções, SA, entre 
2006 e 2012 mais de uma quinzena de obras para o Município de Beja, a sua grande maioria 
antes da entrada em vigor do novo Código dos Contratos Públicos (final de 2008) e cujos 
processos ficaram destruídos no incêndio que se verificou no edifício do Departamento 
Técnico da Câmara Municipal em Outubro de 2008.----------------------------------------------------------
Apesar de se ter feito um esforço no sentido de recuperar o maior número possível dos 
elementos desses processos, tem havido por vezes necessidade de corrigir procedimentos pela 
falta de alguns documentos, em particular neste processo de restituição de cauções ao abrigo 
da legislação própria e do regime excecional de liberação de cauções previsto no Decreto-Lei 
nº 190/2012, de 22 de agosto. O facto do pagamento dos autos de algumas obras se ter 
arrastado por vários anos veio também dificultar ainda mais o controlo dos valores retidos 
como caução.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
No caso particular da Iceblock, SA, onde as últimas obras recebidas recentemente (Gavetões no 

Cemitério de Santa Clara e Centro de Dia de Santa Vitória) implicam a restituição de valores 
superiores a 10.000,00€, pensamos ser o momento para acertar alguns lapsos já confirmados 
de liberações anteriores e, deste modo, não prejudicar a empresa.--------------------------------------
Assim e em face dos dados fornecidos pela Contabilidade, temos neste momento retidos à 
Iceblock, SA, um total de 12.276,47 €, sendo que só falta receber definitivamente uma única 
das obras realizadas (Escoamento pluvial nas traseiras da CerciBeja) e a que corresponde um valor 
retido de 491,00 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Propõe-se assim que seja restituído à empresa Iceblock – Sociedade de Construções, SA, a 
diferença destes valores, num total de 12.276,47 – 491,00 = 11.785,47 €, ficando deste modo 
corrigidos eventuais lapsos anteriores.---------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 35)----------------------------------------------- 
 

 

2.7. – Deposição indevida de resíduos na via pública;------------------------------------ 

 
Registo nº 161 de 09 de janeiro de 2017 do Serviço de Ambiente e Serviços Urbanos, dando 
conhecimento se tem verificado com  relativa regularidade, a deposição indevida de resíduos 
na via pública, designadamente junto de contentores e moloks.------------------------------------------
Os resíduos geralmente colocados juntos dos contentores, são muitas vezes pequenas 
quantidades de resíduos da construção e demolição (RCD),resíduos provenientes de 
limpezas/manutenção de jardins particulares e muitas vezes artigos velhos/monstros 
domésticos com origem na limpeza de habitações particulares.-----------------------------------------
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Sendo uma situação recorrente e que muitas vezes gera situações de muitos resíduos 
acumulados na via pública, se não for possível uma rápida intervenção dos serviços municipais, 
importa prever soluções para redução da deposição indevida de resíduos junto dos 
contentores na via pública.------------------------------------------------------------------------------------------
Estando o município a desenvolver uma campanha de sensibilização em higiene e limpeza, 
considera-se importante, sobretudo nesta fase, fazer chegar, tanto a munícipes como a 
empresas, as soluções que dispõem para a deposição de resíduos, designadamente 
informando sobre os serviços existentes e estruturas onde poderão depositar os resíduos 
decorrentes das atividades.-----------------------------------------------------------------------------------------
Pretende-se com a presente informação, em conjunto com a campanha de sensibilização a 
decorrer, criar condições junto da Resialentejo, designadamente no Ecocentro de Beja, para 
que, tanto munícipes como empresas, possam entregar pequenas quantidades de resíduos, 
tais como RCD, resíduos verdes, outros, conforme definido no regulamento do ecocentro de 
Beja, com mecanismos fáceis de acesso.-------------------------------------------------------------------------
Deste modo, era possível criar um ponto de entrega de resíduos, bem identificado para todos, 
e com o qual se pretende diminuir a deposição indevida de resíduos na via pública, a qual é 
proibida através do artigo 21º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos e Higiene 
Urbana do Concelho de Beja e para a qual o artigo 72º do referido regulamento estabelece 
coimas de 250,00 € a 1.500,00 € para pessoas singulares e 1.250,00 € a 22.000,00 € para 
pessoas coletivas.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importa referir, que os custos de entrega destes resíduos no Ecocentro de Beja (Resialentejo), 
poderiam continuar a ser suportados pelo Municipio de Beja, uma vez neste momento este 
custo é já suportado, com a agravante da necessidade de empregar pessoal e equipamentos 
para efetuar as limpezas não programadas.---------------------------------------------------------------------
De referir, que apesar de não estar previsto no Regulamento de Utilização do Ecocentro de 
Beja, seria também muito importante prever um ponto de entrega de RCD, até agora 
inexistente, criando assim um acesso para pequenos produtores/pequenas obras, evitando, 
como já referido, a colocação destes resíduos junto dos contentores ou mesmo no interior 
destes, resolvendo assim uma lacuna até ao momento ainda não resolvida. A quantidade 
máxima de RCD a receber terá de ser quantificada, mas um pequeno produtor não deve 
exceder 1 m3 por obra.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, propõe-se contatar a Resialentejo, para que se possam encontrar 
mecanismos, designadamente, a entrega livre dos resíduos, conforme Regulamento do 
Ecocentro, sem a necessidade expressa de preenchimento da guia de entrega dos resíduos, 
facilitando e incentivando deste modo, a deposição dos resíduos neste local específico, 
propondo também, que os custos de entrega possam continuar a ser assumidos pelo 
Municipio de Beja.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Manuel Oliveira explicou que os resíduos que são depositados fora dos 
contentores, recolhidos da via pública e encaminhados para a o Ecocentro instalado no Parque 
Industrial têm um custo para o município. Assim propõe-se com esta informação que os 
particulares que tomem a iniciativa de ir diretamente entregar quantidades mais volumosas de 
resíduos, sejam isentos dessa taxa, assumindo o município esse encargo que na prática já 
assume.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador José Velez referiu que a sua dúvida surge na sequência do que é dito no texto do 
último parágrafo da proposta, nomeadamente “…encontrar mecanismos, designadamente, a 
entrega livre dos resíduos, conforme Regulamento do Ecocentro, sem a necessidade expressa 
de preenchimento da guia de entrega dos resíduos…”, portanto sem o preenchimento da guia 
como é que se sabe quem é que vai entregar, quantos m3 vai entregar e que tipo de resíduos 
vai entregar? Não discorda com a ideia base mas não sabe depois é como é que se consegue 
controlar esta situação.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O vereador Manuel Oliveira acrescentou que neste momento o que se verifica diariamente na 
via pública ao nível da deposição indevida de resíduos é uma ausência completa de resposta 
para pessoas que produzem quantidades maiores de resíduos e portanto a partir do momento 
em que a câmara municipal dá esta alternativa e houver insistência por parte das pessoas em 
irem ao arrepio do Regulamento a autarquia tem legitimidade para ter uma postura mais 
penalizadora.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Depois de alguns contributos dos presentes chegou-se à seguinte deliberação.---------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por unanimidade condicionado a alterações que clarifiquem os 
métodos de controlo da entrega de resíduos.(Deliberação nº 36)------------------------------------------ 
 
 

2.8. – Certidão comprovativa de destaque de parcela;----------------------------------- 

 
Requerido por Inês Maria Passinhas, na qualidade de Cabeça de Casa da Herança, certidão 
comprovativa do cumprimento do nº 4 e 5 do artigo 6º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 136/2014, de 09 de setembro. 
1 – O prédio urbano sito na Rua Tenente Valadim nº 69 A/B e Rua Dr. Jaime António Palma 
Mira nº 42 (antiga Rua Poça da Lã) da União de Freguesias de Salvador e Santa Maria da Feira, 
concelho de Beja, descrito na Conservatória do Registo Predial deste concelho, pela ficha nº 
1531/20041108, com área total de 316,23 m² e a seguinte composição: Área coberta: 
187,43m²; Área descoberta: 128,8m²;----------------------------------------------------------------------------
2 – Prédio a destacar sito na Rua Dr. Jaime António Palma Mira nº 42 (antiga Rua Poça da Lã) da 
União de Freguesias de Salvador e Santa Maria da Feira, concelho de Beja, com a área total 
125,62m² e com a seguinte composição: Área coberta: 98,41m²; Área descoberta: 27,21m²;-----
3 – Certifica-se que o destaque do prédio urbano descrito no ponto 2 do prédio original 
descrito no ponto 1 não constitui operação de loteamento urbano, pois reúne os requisitos do 
destaque da parcela, de acordo com o nº 4 do artigo 6º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação. As duas parcelas resultantes do destaque confrontam com 
arruamentos públicos.------------------------------------------------------------------------------------------------
Mais se informa que não é permitida efetuar, na área correspondente ao prédio originário e 
no prazo de 10 anos, outro destaque de parcelas, nos termos do nº 6 do artigo 6º do Decreto-
Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação.---------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade certificar nos termos do presente parecer.(Deliberação nº 37)--- 
 
 

2.9. – Proposta de isenção de taxas referentes a transladação de 

ossadas;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 18244 de 13 de dezembro de 2016 do Serviço de Ambiente e Serviços Urbanos, 
dando conhecimento que através de requerimento dirigido ao Municipio de Beja, o Senhor 
Paulo Jorge Felisberto Quintos, residente na Rua da Liberdade nº 60, em São Domingos, 
Santiago do Cacém, proprietário do coval perpétuo nº 3333 no Cemitério de Santa Clara, 
informou que pretende entregar ao Municipio o referido coval, solicitando em troca, a isenção 
de várias taxas relativas aos serviços de trasladação das ossadas para o crematório de Ferreira 
do Alentejo, e outras taxas relativas a autorizações e outras utilizações do Cemitério 
Municipal, que importam no total em 165,00 €.---------------------------------------------------------------
O valor do coval a entregar pelo Senhor Paulo Jorge Felisberto Quintos ao Municipio tem um 
valor de 1220,74 € (não tem IVA).-----------------------------------------------------------------------------------
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Face ao exposto, propõe-se autorizar a referida isenção, que tem um valor monetário de 
165,00 €, em troca do recebimento do coval perpétuo nº 3333 que tem um valor monetário de 
1.220,74 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 38)------------------------------------------------ 
 
 

2.10. – Pedido de isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão 

de certidão de dispensa de licença de utilização;------------------------------------------- 

 
Solicitado pela CERCIBEJA – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, 

CRL, a isenção do pagamento de taxas devidas pela emissão de certidão de dispensa de licença 
de utilização do prédio sito na Quinta dos Britos, em Beja, no valor total de 107,00 €.-------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 39)------------------------------------------------ 
 
 

2.11. – Pedido de isenção de pagamento de taxas referentes a 

licenciamento de prova desportiva;----------------------------------------------------------------- 

 
Encontrando-se o processo de Licenciamento da Iniciativa Passeio BTT e Cicloturismo 
devidamente instruído, e emitido o respetivo Alvará, solicita a entidade organizadora, Clube 

Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda, autorização para a realização da mesma e a 
isenção de taxas, no valor de 45,00 €, nos termos do artigo 9º do Regulamento Geral de Taxas 
do Município.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 40)------------------------------------------------ 
 
 

2.12. – Pedido de isenção de pagamento de taxas referentes à ocupação 

de espaço público com esplanada;------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado por Francisco José Eloio, a isenção de pagamento de taxas referentes à ocupação de 
espaço público com esplanada no estabelecimento de cervejaria “Gazela”, sito na Rua Manuel 
da Fonseca, nº 25, em Beja, no valor total de 400,00 €.------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 41)------------------------------------------------ 

 
 

2.13. – Pedido de isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão 

de licença especial de ruído;----------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Centro Cultural e Desportivo da Trindade, a isenção do pagamento de taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, no valor total de 55,00 €, no âmbito da 
realização de baile, no dia 07 de janeiro de 2017, na antiga sede da Junta de Freguesia.-----------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 42)------------------------------------------------ 
 

 

2.14. – Pedidos de isenção relativos a cedência de transportes;------------------- 

 

Solicitado pelo Despertar Sporting Clube, a isenção do pagamento relativo à cedência de 
transporte para uma deslocação a Odemira.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por maioria com a abstenção do vereador José Velez por considerar que 
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deve haver uma regulamentação específica e bem definida, nomeadamente das regras de 
quem deve ser ou não isento.(Deliberação nº 43)-------------------------------------------------------------- 
 

Solicitado pelo Despertar Sporting Clube, a isenção do pagamento relativo à cedência de 
transporte para uma deslocação ao Pinhal Novo.-------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por maioria com a abstenção do vereador José Velez por considerar que 
deve haver uma regulamentação específica e bem definida, nomeadamente das regras de 
quem deve ser ou não isento.(Deliberação nº 44)-------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Cultural e Desportivo da Trindade, a isenção do pagamento relativo à 
cedência de transporte para deslocações a Alvalade do Sado, Figueira de Cavaleiros e 
Jugueiros.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por maioria com a abstenção do vereador José Velez por considerar que 
deve haver uma regulamentação específica e bem definida, nomeadamente das regras de 
quem deve ser ou não isento.(Deliberação nº 45)-------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União Desportiva e Cultural Beringelense, a isenção do pagamento relativo à 
cedência de transporte para uma deslocação ao Sobral.----------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por maioria com a abstenção do vereador José Velez por considerar que 
deve haver uma regulamentação específica e bem definida, nomeadamente das regras de 
quem deve ser ou não isento.(Deliberação nº 46)-------------------------------------------------------------- 
 

 

2.24. – Resumo Diário de Tesouraria nº 11, relativo ao dia dezassete de 

janeiro de dois mil e dezassete;------------------------------------------------------------------------ 
 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de quatro milhões, 

quinhentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e três euros e vinte e dois cêntimos, sendo 

quatro milhões, trinta e cinco mil, trezentos e trinta e dois euros e trinta e nove cêntimos de 
operações orçamentais e quinhentos e trinta e um mil, oitocentos euros e oitenta e três 

cêntimos de operações não orçamentais, o qual constitui documento anexo número três que 
faz parte integrante da presente ata.-----------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

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

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 dezasseis horas 
da qual, para constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 
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12 de setembro, que eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, nomeado por 
deliberação de câmara, datado de 22 de outubro de 2013, para secretariar as reuniões do 
órgão executivo, redigi e subscrevo.------------------------------------------------------------------------------ 
 
Aprovada por unanimidade em 

reunião de câmara realizada 

em 01 de fevereiro de 2017. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente 
 
 

____________________ 
João Manuel Rocha da Silva 

 

O Secretário 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício 
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