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Ata número três, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a um 
de fevereiro 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, 
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.---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
Constatou-se a falta da Senhora vereadora, Sónia Maria Horta do Calvário, falta que lhe foi 
relevada por ter sido considerada justificada, nos termos da alínea c) do artigo 39º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
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 no 2/2017;--------------------------------------------- 

 
Colocada à votação, foi a ata no 2/2017, relativa à reunião de câmara realizada em vinte e um 
de janeiro de dois mil e dezassete, aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 47)------------------- 
 
 

1.1. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;--------------------------------- 
 
Questionado o executivo pelo vereador José Velez sobre qual o motivo de não se ter realizado 
na Biblioteca Municipal José Saramago a iniciativa relativa ao aniversário da Revolução Russa 
de 1917, o vereador Vítor Picado informou que esta é daquelas questões que ainda está para 
perceber o que se passa uma vez que contatou o Instituto de História Contemporânea da 
Universidade Nova e este desconhece por completo a iniciativa, aliás não há qualquer registo 
sobre o assunto na câmara municipal e a programação relativa ao mês de fevereiro ainda não 
foi despachada. Contudo a autarquia está disponível para ceder o espaço tal como se faz com 
todas as entidades que o solicitam, disse.----------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente da Câmara referiu que também foi apanhado de surpresa mas já tem uma 
reunião agendada com a Drª Paula Santos para tratar deste e de outros assuntos.------------------ 
 
O vereador José Velez, não se querendo envolver nesta questão, referiu ter ficado 
surpreendido uma vez que como já o disse em várias ocasiões, a Biblioteca Municipal continua 
a ser uma referência a nível nacional devendo-se muito à equipa, desde técnicos a 
funcionários, que nas últimas décadas tem estado à frente dos destinos da mesma, disse.------- 
 
A vereadora Ana Horta perguntou qual o ponto da situação relativamente aos projetos de 
ensombramento de alguns espaços nalgumas escolas do concelho que foram aprovados em 
reunião de câmara o ano passado.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara informou que as candidaturas foram reprovadas, no entanto 
foi já tratado com a CCDR a possibilidade das escolas candidatarem aquilo que não foi objeto 
de intervenção no âmbito do anterior quadro comunitário.------------------------------------------------ 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de aprovação definitiva da 3ª Alteração ao Regulamento 
Geral de Taxas Municipais;-------------------------------------------------------------------------------- 

 
NOTA JUSTIFICATIVA:---------------------------------------------------------------------------------------------------
O Regulamento Geral das Taxas Municipais (RGTM) foi aprovado por deliberação da Câmara 
Municipal de 19 de maio de 2010 e pela deliberação da Assembleia Municipal de 28 de junho 
de 2010. E, visou dar cumprimento ao disposto na Lei nº 53-E/2006, de 29 de dezembro, que 
aprovou o Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais (RGTAL), que regula as relações 
jurídico-tributárias geradoras da obrigação de pagamento de taxas às autarquias locais.----------
De acordo com o artigo 8º do RGTAL, as taxas das autarquias locais são criadas por 
regulamento aprovado pelo órgão deliberativo respetivo que deve conter obrigatoriamente, 
sob pena de nulidade, todas as indicações previstas no nº 2, de entre elas, a fundamentação 
económico-financeira relativa ao valor das taxas, designadamente os custos diretos e 
indiretos, os encargos financeiros, amortizações e futuros investimentos realizados ou a 
realizar pela autarquia local.----------------------------------------------------------------------------------------
Ao longo da sua vigência, os serviços foram apresentando os seus contributos decorrentes da 
respetiva prática e entrou em vigor nova legislação, designadamente o Decreto-Lei nº 10/2015, 
de 16 de janeiro, que aprovou o regime jurídico de acesso e exercício de atividades de 
comércio, serviços e restauração (RJACSR).----------------------------------------------------------------------
Este diploma legal tem por objetivo a desmaterialização dos procedimentos administrativos e, 
em nome do princípio da liberdade de acesso e exercício das atividades económicas, o acesso 
e exercício às diversas atividades está apenas dependente da apresentação de mera 
comunicação prévia no Balcão do Empreendedor, gratuitamente. Estando, no entanto, 
prevista a criação de novas taxas no âmbito do Regulamento da Atividade de Comércio a 
Retalho não Sedentária, como seja a taxa devida pela atribuição de espaços de venda aos 
feirantes ou de direito de uso de espaço público no caso da venda ambulante.----------------------
Pelo que mostra-se necessário alterar o Regulamento Geral de Taxas Municipais (RGTM) e 
conformá-lo com a atual realidade.-------------------------------------------------------------------------------
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No que diz respeito à ponderação dos custos e benefícios das medidas projetadas, umas 
derivam de imposição legal e outras são decorrentes da aplicação prática do regulamento, 
visando-se sobretudo a diminuição do valor da TOS – Taxa de ocupação do subsolo, face ao seu 
elevado valor e à sua repercussão nos consumidores finais do gás, que é feita pelas empresas 
fornecedoras de gás.--------------------------------------------------------------------------------------------------
A consulta pública para recolha de sugestões, foi efetuada através da publicação do Edital nº 
907/2016, na 2ª Série do Diário da República nº 200, de 18 de outubro de 2016 e igualmente 
publicitado nos locais públicos do costume e no sítio da internet do Município de Beja em 
www.cm-beja.pt, não tendo sido apresentados quaisquer contributos tendo em vista a sua 
ponderação na redação do projeto de terceira alteração ao referido Regulamento Municipal.---
Foi efetuada uma correção no sentido de introduzir o ponto 4.1.3. Outras ocupações do solo, 
0,05 m/dia ou 0,05 m²/dia (refira-se que, esta taxa está atualmente em vigor com o mesmo valor, 

trata-se, portanto, de mantê-la na terceira alteração ao RGTM).-------------------------------------------------
Face ao exposto, está o Regulamento Geral das Taxas Municipais, que constitui documento 
anexo número um e faz parte integrante da presente ata, em condições de ser submetido à 
apreciação da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, ao abrigo do disposto 
no artigo 25º, nº 1, alínea g) do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o 
Regime Jurídico das Autarquias Locais.---------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores do PS e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 48)------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.2. – Proposta de aprovação definitiva da Revisão ao Regulamento 
Municipal da Urbanização e da Edificação;----------------------------------------------------- 

 
NOTA JUSTIFICATIVA:---------------------------------------------------------------------------------------------------
O Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação aprovado e alterado, respetivamente, 
por deliberações da Assembleia Municipal de 30 de setembro de 2010, de 29 de abril de 2013 
e 24 de novembro de 2014, carece de ser revisto, de modo a adequá-lo à nova legislação e 
tendo ainda em conta os contributos decorrentes da sua aplicação prática.---------------------------
A entrada em vigor da nova redação ao Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 136/2014, de 09 de setembro, em 07 de janeiro de 2015, veio 
introduzir alterações nos procedimentos de controlo prévio das operações urbanísticas, no 
sentido da desmaterialização e da simplificação administrativa e, ainda, no aumento da 
responsabilidade do particular.-------------------------------------------------------------------------------------
Neste sentido, destaca-se a nova figura de comunicação prévia com prazo, que permite ao 
interessado proceder à realização de determinadas operações urbanísticas imediatamente 
após o pagamento das taxas devidas.----------------------------------------------------------------------------
O novo conceito de reconstrução que visa incentivar a reabilitação e a regeneração do 
edificado como fatores de revitalização económica, social e cultural.-----------------------------------
Foi também instituído o procedimento de legalização de operações urbanísticas já concluídas 
sem procedimento de controlo prévio válido e sem autorização de utilização.------------------------
Pretende-se, assim, com a presente revisão ao Regulamento Municipal da Urbanização (RMUE), 
a sua atualização e adequação ao mencionado Decreto-Lei nº 136/2014, de 07 de janeiro, de 
forma a operacionalizar e a definir mais claramente alguns procedimentos e a fixar os 
respetivos prazos, designadamente no que diz respeito ao procedimento da legalização.---------
Por outro lado, pretende-se, também, introduzir algumas medidas corretivas no Regulamento 
Municipal, baseadas na experiência prática da sua aplicação, como seja no que diz respeito à 
utilização dos edifícios, ao exercício da fiscalização e à ocupação do espaço público por motivo 
de obras e execução de obras e outros trabalhos no solo e no subsolo do domínio público 
municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procede-se, também, à atualização das taxas urbanísticas constantes do Anexo I do atual 
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Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação e subsequente alteração da 
fundamentação económico financeira constante do Anexo III, mantendo-se inalterados o 
Anexo I-A, o Anexo I-B e o Anexo II.--------------------------------------------------------------------------------
No que diz respeito à ponderação dos custos e benefícios das medidas projetadas, umas 
derivam de imposição legal, face à entrada em vigor do Decreto-Lei nº 136/2014, de 09 de 
setembro e outras são decorrentes da aplicação prática do regulamento, não sendo possível, 
pela sua natureza, apurar um custo das medidas projetadas junto dos munícipes, mas tendo a 
revisão como objetivo melhorar e atualizar o Regulamento Municipal em vigor, traduz-se num 
benefício por permitir melhorar a qualidade dos serviços prestados aos municípios e, neste 
sentido, contribui para uma melhor e mais eficaz prossecução do interesse público.---------------
A consulta pública para recolha de sugestões, foi efetuada através da publicação do Edital nº 
906/2016, na 2ª Série do Diário da República nº 200, de 18 de outubro de 2016 e igualmente 
publicitado nos locais públicos do costume e no sítio da internet do Município de Beja em 
www.cm-beja.pt, não tendo sido apresentados quaisquer contributos tendo em vista a sua 
ponderação na redação do Projeto de Revisão do Regulamento Municipal da Urbanização e da 
Edificação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em resultado da reunião sobre a propriedade horizontal, foi introduzida a seguinte alteração 
no artigo 12º da Revisão do RMUE:--------------------------------------------------------------------------------
Artigo 12ª ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Certidão para a constituição de prédio em propriedade horizontal ------------------------------------
1 - a)…; b)…; c)…; d)… -------------------------------------------------------------------------------------------------
e) A descrição das frações deve ser feita com indicação da sua composição, respetivo uso e 
número de polícia (quando existir), bem como a permilagem de cada uma delas relativamente 
ao valor total do prédio; f)… ----------------------------------------------------------------------------------------
g) Autorização escrita dos demais comproprietários do prédio, quando for o caso.---------------
Face ao exposto, está o Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, que constitui 
documento anexo número dois e faz parte integrante da presente ata, em condições de ser 
submetido à apreciação da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, ao 
abrigo do disposto no artigo 25º, nº 1, alínea g) do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais.-------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores do PS e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 49)------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.3. – Pedidos de Interesse Público Municipal;----------------------------------------------- 
 
Informação de 28 de dezembro de 2016 do Técnico Municipal, Miguel Quaresma, dando 
conhecimento que a empresa Águas Públicas do Alentejo, SA – AgdA, gestora do Sistema de 
exploração e Gestão de Serviços de Água “em alta” vem solicitar o reconhecimento de 
interesse público municipal para a construção da ETA com origem na Barragem da Magra 
destinada ao abastecimento público de água aos núcleos urbanos de Baleizão, Cabeça Gorda, 
Salvada e Quintos e entrega de caudal ao reservatório da Atalaia. A capacidade de tratamento 
é de 306m3

/h.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A declaração visa reforçar o âmbito de justificação das devidas desanexações dos solos a 
ocupar em função do enquadramento a que está sujeito o espaço de implementação do 
projeto no âmbito dos instrumentos de gestão territorial. Para além do caráter público que 
está subjacente ao objeto social da empresa, há ainda que considerar os objetivos essenciais 
associados à realização do projeto de investimento em causa, dado que vem permitir um 
abastecimento mais regular e seguro aos núcleos urbanos de Baleizão, Cabeça Gorda, Salvada 
e Quintos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Face aos objetivos propostos e para efeitos de desafetação de usos de solos associada aos 
instrumentos de gestão territorial, designadamente ao nível do PDM, proponho que seja 
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declarado o Interesse Público Municipal para a implantação e construção da ETA da Magra.---
Foi deliberado por unanimidade declarar o interesse público municipal para a implantação e 
construção da ETA da Magra e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 50)---------------- 
 
Parecer nº 32/2017 de 25 de janeiro da Técnica Municipal, Madalena Revez, informando que:--
1. O prédio misto, denominado “Herdade da Azinheira” da união de freguesias de Quintos e 
Salvada, concelho de Beja, descrito na Conservatória do Registo Predial deste Concelho, pela 
ficha nº 1499/20160809, inscrito na matriz rústica com o nº 37 – Secção 1ª (parte) com a área 
total de 803300m2 e artº 804º da parte urbana com a área de 4000m2, confrontando do Norte 
com Barranco, do Sul com Maria Paula Gonçalves Cabral Flecha Assunção e terras da freguesia 
da Cabeça Gorda, do Nascente com Henrique Álvaro de Breé e Maria Paula Gonçalves Cabral 
Flecha Assunção e do Poente com Quinta do Estácio.--------------------------------------------------------
2. Prédio rústico a destacar da “Herdade da Azinheira”, da união de freguesias de Quintos e 
Salvada, concelho de Beja com a área total de 41904m2, para a instalação de infraestrutura de 
interesse público a ETA da Magra para integrar no Sistema de Abastecimento de Águas 
Públicas do Alentejo, SA, confrontando do Norte com Barranco, do Sul com caminho público e 
EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, SA, Nascente com EDIA – 
Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, SA e Ponte com Quinta do Estácio.-
3. Certifica-se que o destaque do prédio rústico descrito no ponto 2 do prédio original descrito 
no ponto 1 não constitui operação de Loteamento, pois reúne os requisitos do destaque de 
parcela fora dos perímetros urbanos, de acordo com as alíneas a) e b) do nº 5 do artigo 6 do 
Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de dezembro, na redação dada pelo Decreto-Lei nº 136/2014 de 9 
de setembro, a referida parcela será para efeitos de utilidade pública, dado que será 
construída a ETA da Magra, a integrar no Sistema de Abastecimento de Águas Públicas do 
Alentejo, SA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Não é permitido efetuar, na área correspondente ao prédio originário e no prazo de 10 (dez) 
anos, outro destaque de parcelas, nos termos do nº 6 do artigo 6 do referido decreto.------------
Enquadramento de PDMB:-------------------------------------------------------------------------------------------
Mais se informa que a Herdade da Azinheira, nas plantas do plano diretor municipal encontra-
se inserida em: Planta de Ordenamento em Solo Rural definido como Espaço Agrícola; Planta 
de Condicionantes em áreas de RAN, REN, EFMA e Recursos Geológicos – Minerália.----------------
Foi deliberado por unanimidade declarar o interesse público municipal no destaque do prédio 
rústico da “Herdade da Azinheira”, união de freguesias de Quintos e Salvada, concelho de Beja 
com a área total de 41904m2, para a implantação e construção da ETA da Magra e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 51)------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.4. – Proposta de concessão do Parque de Campismo de Beja;------------------- 

 
Registo nº 309 de 16 de janeiro de 2017 do Gabinete de Desenvolvimento, Empreendedorismo 
e Inovação, informando que para a concessão do direito de exploração do Parque de 
Campismo de Beja só foi apresentada uma única proposta, que foi aberta no dia 14 de 
dezembro às 10.00 horas pelos membros do júri que verificaram o conteúdo documental da 
proposta. Na reunião de abertura foi verificado que a proposta cumpre o Programa de 
Concurso, tendo-se remetido a avaliação conjunta para data posterior, depois de cada 
membro consultar a proposta, tendo-se dado por terminada às 10.30h.-------------------------------
Com base na análise individual foi feita a seguinte avaliação:----------------------------------------------
1 – O Prazo de concessão apresentado é de 22 anos, 2 anos referente ao período da primeira 
fase, melhoria e exploração do espaço atual do Parque de Campismo e instalação do novo, 20 
anos período da 2ª fase relativa à exploração do novo espaço com novas infraestruturas e 
equipamentos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 – A proposta detalha com clarividência as obras de acondicionamento e melhoria das 
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instalações atuais e do espaço de modo a qualificar temporariamente (dois anos) o serviço do 
parque que ficam a cargo do concorrente.----------------------------------------------------------------------
3 – O Plano de Divulgação e Dinamização do Parque define que o enquadramento de gestão a 
adotar é em rede, conjugada com outros parques da concorrente. É feita uma descrição da 
oferta face às características dominantes da procura, como aspetos relevantes da justificação 
da candidatura apresentada. Na promoção da oferta são evidenciados o conceito, a forma e os 
meios a afetar, representando a promoção na NET e a articulação integrada de instrumentos 
de exploração de conteúdos a principal vertente, correspondendo efetivamente a recursos 
muito atuais. A promoção é abrangente, inclusive com projeção entre os fazedores de opinião 
na área da “hotelaria ao ar livre”.----------------------------------------------------------------------------------
4 – Os produtos a oferecer são diversificados e integrados em rede com outros parques de 
campismo, incluindo também produtos e entidades especializadas com orientação para 
públicos-alvo, nomeadamente crianças, jovens e séniores.-------------------------------------------------
5 – Em termos de gestão, é referido que o enquadramento básico assenta em quatro postos de 
trabalho diretos, dois na limpeza e dois na área da gestão, controlo de processos e promoção, 
com recurso às novas tecnologias de bilhética, gestão de entradas e permanências, tipo caixas 
multibanco e sistemas de parquímetros, que permite que a base de atendimento seja virtual. A 
promoção e a gestão são centralizadas ao nível dos meios de suporte, mas o parque mantém 
uma individualidade própria que pretende ser potenciada.------------------------------------------------
6 – O Plano de investimentos identifica o mês de março ou abril como início da exploração do 
parque atual e o novo entrará em 2019. A substituição dos balneários por soluções amovíveis, 
mas de qualidade, o aplanamento e enrelvamento do terreno, a criação de alvéolos, a 
sinalética e arranjos exteriores são as intervenções propostas como melhoria e qualificação do 
parque atual.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 – Os aspetos estruturais e de ordenamento da segunda fase (artº 6º) estão, no essencial, 
contemplados, à exceção do número de alvéolos destinados às autocaravanas, que são 
propostos 28 e no CE estavam previstos 30. Esta diferença é percetível, na medida em que não 
há espaço disponível para mais dois, sem se sacrificar a qualidade na instalação, 
nomeadamente a que se relaciona com a distância entre a localização dos equipamentos de 
alojamento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 – Os dados financeiros apresentados reportam uma situação económica sustentável, o que 
garante a viabilidade da operação e, portanto, credibilidade ao nível da exploração futura do 
Parque de Campismo de Beja, condição fundamental para que o concorrente possa honrar os 
compromissos a estabelecer com o Município no âmbito da concessão.--------------------------------
9 – O preço apresentado corresponde ao valor definido no CE.--------------------------------------------
10 – Face aos termos da presente avaliação pode-se concluir que a proposta corresponde ao 
programa de concurso e ao caderno de encargos, propondo-se a adjudicação da concessão do 
direito de exploração do Parque de Campismo de Beja à firma WELKIN PARKS – 

Desenvolvimento Turístico e Imobiliário, Sociedade Unipessoal Ldª.-----------------------------------
Foi deliberado por maioria com o voto de qualidade do Senhor Presidente e os votos contra 
dos vereadores do PS adjudicar nos termos propostos à firma WELKIN PARKS – Desenvolvimento 
Turístico e Imobiliário, Sociedade Unipessoal Ldª.(Deliberação nº 52)------------------------------------- 
 
Os vereadores do Partido Socialista votaram contra seguindo a opinião já por diversas vezes 
manifestada, em virtude de não concordarem com a nova localização desta infraestrutura. 
Para além disto perguntaram há algumas reuniões atrás se o executivo conhecia a empresa 
WELKIN PARKS que por acaso é a única interessada neste processo e portanto não sabem se é 
ou não coincidência ou se é por esta ser das poucas que estão a operar nestas circunstâncias. 
Acrescentaram ainda alguns considerandos que também levaram a ter este sentido de voto, 
nomeadamente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
A forma como o processo foi gerido;------------------------------------------------------------------------------
O destino que o atual parque de campismo irá ter e as implicações que a alteração da sua 



 

Página 7 de 15 
 

utilização terão, quer no dia-a-dia da cidade, quer nas pessoas que vivem, habitam e tinham 
perspetivas de utilização do mesmo.------------------------------------------------------------------------------
A transformação de outro espaço, dilatado no tempo, para receber um parque de campismo 
que embora a sua viabilidade tenha sido avaliada tecnicamente, não foi avaliado o seu impacto 
na comunidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os munícipes que utilizam a atual mata, de uma forma intensa, para a prática de desporto 
informal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, existe uma atuação transversal que não foi atendida, as pessoas não foram envolvidas e 
o processo não foi suficientemente transparente para esclarecer as várias dúvidas.----------------
Referiram ainda que outra das razões que levaram ao voto contra e que aparentemente deixa 
o risco todo do lado do município é que o parque vai começar a ser explorado em março/abril, 
os balneários existentes vão ser substituídos por outros amovíveis o que normalmente é ao 
contrário e depois surge o horizonte de 2020 como o início de funcionamento do novo parque 
de campismo o que deixa um grande espaço de tempo entre o que vai ser feito no atual, o 
cumprimento ou não das premissas que estão no contrato, deixando logo comprometida a 
utilização do próximo, isto é, se alguma coisa correr mal vai ser para o lado do município que 
fica inibido de dar outra utilização àquele espaço.------------------------------------------------------------ 
 
O Senhor Presidente da Câmara referiu que este assunto já foi mais que debatido, as opiniões 
são conhecidas e o executivo assume esta opção. Contudo esta solução só é possível graças ao 
PDM que existe, aprovado pelo anterior executivo, com a auscultação das pessoas e isto é um 
facto e uma realidade. A zona do atual parque de campismo vai dar lugar a um espaço de lazer 
para as pessoas usufruírem dentro da cidade, ao contrário dos projetos que estavam 
aprovados pela anterior câmara que dariam origem a seis blocos de habitação. Os trâmites 
legais foram seguidos, apareceu esta empresa e agora espera-se que a mesma tenha 
capacidade para o fazer.---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O vereador Rui Marreiros quis acrescentar que há uma questão que o Senhor Presidente 
referiu que tem sido transversal relativamente a outros temas, nomeadamente a participação 
e envolvimento efetivo das pessoas e portanto não concorda quando se diz que este processo 
foi alvo de participação porque o PDM que lhe está subjacente foi aprovado. Como se sabe é 
muito mais difícil “mastigar” uma consulta pública do PDM do que nestes casos pontuais de 
extrema relevância para toda a cidade, fazer um processo desta natureza independentemente 
do PDM ter sido aprovado nas condições que foi, disse.----------------------------------------------------- 
 
O vereador José Velez acrescentou que o processo vai avançar, evidentemente que a 
responsabilidade é do atual executivo e os vereadores do PS já manifestaram a sua opinião e 
posição relativamente a esta matéria. Lembrou, no entanto, que quando entrou para a câmara 
existiam dois projetos, na sequência de um concurso de ideias lançado ainda pelo executivo do 
Dr. Francisco Santos, que não foram avante e que tinham de facto excesso de habitação. 
Posteriormente houve mais dois/três processos de evolução e o projeto final contemplava 
habitação mas a maior parte das frações eram destinadas a determinados serviços. A questão 
da habitação tinha dois objetivos fundamentais, o primeiro tinha a ver com a possibilidade da 
câmara ter capacidade financeira de suportar o investimento a fazer no Flávio dos Santos 
porque não havia previsivelmente fundos comunitários que suportassem a totalidade das 
infraestruturas a executar, e o segundo era aquele espaço ficar com o mínimo de humanização 
sob o risco de ser mais facilmente vandalizado e não haver condições de segurança naquela 
área, daí que o projeto final, amplamente divulgado e debatido junto da população, tivesse 
sido considerado mais ou menos consensual, com uma ou outra alteração que tivesse de ser 
feita.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao PDM, sempre disse que embora haja esta permissão, não quer dizer que se 
faça ou aprove essa ação, disse.------------------------------------------------------------------------------------ 
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2.5. – Proposta de aprovação da Operação de Reabilitação Sistemática da 
Área de Reabilitação Urbana do Bairro Social de Beja;---------------------------------- 

 
Registo nº 401 de 18 de janeiro de 2017 da Divisão de Administração Urbanística, informando 
que tendo terminado o período de discussão pública estabelecido pelo Edital publicado no 
Diário da República nº 227, de 25 de novembro de 2016 (Aviso nº 14824/2016) e não tendo sido 
apresentadas quaisquer sugestões ou reclamações está agora em condições de ser aprovado 
em definitivo o programa pela Câmara Municipal e ser enviado para a Assembleia Municipal 
para aprovação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores do PS e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 53)------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.6. – Proposta de abertura de procedimento por concurso público;----------- 

 
Considerando que há a necessidade de introduzir melhoria nas acessibilidades à zona de 
atividades económicas na sua expansão para norte com a criação de novos arruamentos 
projetados e requalificação de arruamentos existentes e respetivas infraestruturas.---------------
Nos termos do artigo 36º, nº 1 do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro (Código dos 

Contratos Públicos), a escolha prévia do tipo de procedimento deve ser fundamentada e 
autorizada pela autoridade competente para autorizar a despesa.---------------------------------------
Nos termos da regra de escolha do procedimento contida no artigo 19º, nº 1, alínea b) do CCP, 
propõe-se a realização de um procedimento de concurso público para lançamento da 
empreitada de acessibilidades à zona de expansão de atividades económicas no setor norte 
da cidade de Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
O preço base do procedimento é fixado no valor de 1.980.000,00 €, acrescidos de IVA à taxa de 
6%, o que perfaz o total de 2.098.800,00 €. O prazo de execução da obra é de 180 dias. O 
critério de adjudicação das propostas é referido na cláusula 12ª do programa de concurso que 
se junta e constitui documento anexo três que faz parte integrante da presente ata --------------
De acordo com o que dispõe o artigo 67º, nº 1 do CCP, torna-se necessário proceder à 
designação do júri que conduzirá o procedimento para a formação do contrato, propondo-se 
que tenha a seguinte composição:--------------------------------------------------------------------------------
Presidente – Engº Paulo Luís;---------------------------------------------------------------------------------------
1º Vogal efetivo – Engº João Mestre;-----------------------------------------------------------------------------
2º Vogal efetivo – Engº António Fialho;--------------------------------------------------------------------------
1º Vogal suplente – Engº Nuno Araújo;--------------------------------------------------------------------------
2º Vogal suplente – Engº Arqtº Domingos Horta;-------------------------------------------------------------
Mais se propõe que, nas faltas e impedimentos, o Presidente seja substituído pelo 1º Vogal 
Engº João Mestre. Propõe-se ainda, nos termos do artigo 69º, nº 2 do CCP, a delegação de 
competências no júri para: prestar esclarecimentos; proceder à retificação de erros e omissões 
das peças de procedimento; pronunciar-se sobre os erros e omissões identificados pelos 
interessados e prorrogação do prazo ficado para a apresentação de propostas.----------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 54)----------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Pedidos de prorrogação de prazos de execução;---------------------------------- 

 
Registo nº 190 de 11 de janeiro de 2017 do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que o presente pedido de prorrogação de prazo de execução relativo à 
empreitada de reabilitação do espaço do Parque Vista Alegre, em Beja, apresentado pelo 
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adjudicatário, Betonit – Engenharia e Construções, Ldª, pelo período de 83 dias, justifica-se 
pela dificuldade em se encontrar uma solução estrutural para a contenção de terras e paredes 
de um dos limites da área de intervenção, além de se ter estudado uma solução de 
minimização dos efeitos da drenagem por infiltração na cave de um dos edifícios envolventes 
do espaço e outra para um escoamento unitário, doméstico e pluvial, de um destes edifícios.---
De acordo com o presente pedido a obra terminará a 15 de fevereiro de 2017.---------------------- 
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores do PS.(Deliberação nº 

55)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 644 de 10 de janeiro de 2017 da Divisão de Administração Urbanística, informando 
na ausência do Diretor de Fiscalização da empreitada de Centro de Arqueologia e Artes, e 
porque tem vindo a acompanhar com alguma proximidade o desenvolvimento desta obra, e 
ainda para evitar que se prolongue por mais tempo a falta de resposta a este pedido, que:------
1. Os constrangimentos ao andamento da obra referidos no pedido se verificaram e não foram 
da responsabilidade da empresa construtora, Habitâmega, Construções, SA.-------------------------
2. Que o Plano de Trabalhos apresentado é realista face ao estado atual da obra e aos 
trabalhos em falta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto propõe-se a prorrogação do prazo da empreitada até 30 de abril, data esta 
que terá que ser rigorosamente cumprida.---------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores do PS por considerarem 
quase impossível concluir uma obra desta envergadura no prazo estipulado nesta 
informação.(Deliberação nº 56)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 18709 de 27 de janeiro de 2017 do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que o empreiteiro Habitâmega, Construções, SA, vem solicitar uma 
prorrogação de prazo de 64 dias no sentido de terminar os trabalhos da empreitada do Parque 
Beja II (Bairro Social).--------------------------------------------------------------------------------------------------
Nestes últimos meses (principalmente desde outubro de 2016) os trabalhos têm sido executados a 
bom ritmo embora com algum atraso. A empresa tem mantido desde essa data, o pessoal e o 
equipamento necessário para a execução da obra. No entanto, nos primeiros meses de 
execução, os trabalhos não tiveram o desenvolvimento previsto na proposta do empreiteiro.---
Esta situação foi mais gravosa nos meses de agosto e setembro, onde estava prevista uma 
faturação de 39% da empreitada e só se executou 6%.------------------------------------------------------
Pelo exposto, propõe-se o deferimento gracioso de uma prorrogação de prazo de 64 dias 
(terminando a empreitada no próximo dia 23/02/2017), uma vez que não ouve impedimentos por 
parte do dono de obra, climáticos ou outros. A responsabilidade do atraso referido foi apenas 
por parte do empreiteiro, sendo que a câmara poderá, se assim o entender, aplicar as multas 
previstas no número 1 da cláusula 11ª do Caderno de Encargos.----------------------------------------- 
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores do PS.(Deliberação nº 

57)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Proposta de aprovação de protocolo de cooperação;-------------------------- 

 
Presente o protocolo de cooperação a celebrar entre o Município de Beja e a Câmara de 
Comércio e Industria Luso-Chinesa, que tem por objeto estabelecer entre as partes as 
condições subjacentes à consecução de um contexto favorável à dinamização económica e à 
atração de investimento para Beja e constitui documento anexo quatro que faz parte 
integrante da presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 58)----------------------------------------------- 
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2.9. – Incumprimento de acordo de pagamento;-------------------------------------------- 

 
Registo nº 8103 de 23 de janeiro de 2017 do Gabinete de Desenvolvimento, 
Empreendedorismo e Inovação, informando que a Câmara Municipal, por deliberação de 12 de 
outubro de 2016, decidiu que a Senhora Tânia Sofia Baltazar Reis, representante da empresa 
Ideias Verticais, exploradora da concessão comercial do café snack-bar Jardim de Bacalhau, 
pudesse regularizar a divida existente conforme a proposta apresentada, em anexo, titulada 
por Acordo de pagamento/Título executivo, subscrito em 23 de setembro de 2016.----------------
A titular da concessão propôs-se a iniciar os pagamentos acordados a partir de outubro do 
corrente ano, o que não aconteceu até ao momento, pelo que tendo por base os factos supra 
descritos proponho a cessação do contrato de exploração.------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade cessar o contrato de concessão.(Deliberação nº 59)---------------- 
 
 

2.10. – Pedido de alienação do lote nº 119-B, sito no Parque Industrial de 
Beja;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1 – Por escritura de 16 de janeiro de 2009, a requerente, S. C. Pax Serralharia Civil, Ldª, 
comprou por 618,94 € ao Município de Beja o lote 119-B, sito no Parque Industrial, em Beja.----
2 – A requerente não cumpriu as condições de venda, referidas na respetiva escritura, nem pôs 
o lote à disposição Município de Beja, pelo que estão reunidas as condições de reversão do 
dito lote, atento Regulamento da Venda de lotes do Município de Beja no Parque Industrial, de 
22 de março de 1989.-------------------------------------------------------------------------------------------------
3 – As condições não cumpridas são as seguintes: a) Apresentação de projeto de construção no 
prazo máximo de um ano, após celebração da escritura de aquisição do terreno (16.01.2009); b) 
Iniciar as obras de construção no prazo máximo de um ano, após aprovação do projeto; e c) 
Concluir as obras no prazo máximo de dois anos, após o seu início.-------------------------------------
4 – Este incumprimento, por parte do adquirente, tem como consequência a reversão do lote 
para o Município de Beja, com perda pelo adquirente de 30% das quantias entregues, a título 
de pagamento do lote, isto é, o Município tem direito a reaver o lote pelo preço de 433,26 € 
(618,94 – 30% = 433,26 €).---------------------------------------------------------------------------------------------
5 – Logo que o Município seja dono do lote deve recolocá-lo à venda por concurso público nos 
termos do regulamento já citado.---------------------------------------------------------------------------------
6 – O regime de venda dos lotes do Parque Industrial fundamenta-se no princípio de evitar a 
respetiva especulação económica.--------------------------------------------------------------------------------
7 – Não obstante o que acaba de ser referido, quanto à de venda dos lotes do Parque 
Industrial, o requerente pede autorização para vender o lote a um terceiro, Edgar Rodrigues, 
pessoa jovem, com ideias novas, que ali pretende montar um armazém,” no dizer do 
requerente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 – Ora, o que o requerente pede contraria frontalmente o Regulamento da Venda de lotes do 
Município de Beja no Parque Industrial, de 22 de março de 1989, que faz parte integrante da 
escritura outorgada pelo requerente e pelo Município de Beja.-------------------------------------------
9 – Admitindo a hipótese, ainda que remotamente, de venda do lote à pessoa indicada pelo 
requerente, seria de aceitar tal transação, condicionadamente, isto é, por um preço nunca 
superior ao preço que o requerente pagou na altura pelo lote (618,94 €) e depois de o projeto 
do terceiro ser aceitável pelo Município para o local, e não haver candidatos à espera de 
disponibilidade de lotes, caso em que teria de haver concurso público em termos 
regulamentares, tudo isto, admitindo como válidas as razões invocadas pelo requerente, 
nomeadamente económicas, crise no setor, dificuldades de financiamento da banca e razões 
de saúde do representante da requerente que o impedem de prosseguir a sua atividade 
comercial.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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10 – Face ao exposto, é de parecer que o requerimento seja indeferido liminarmente e, se não 
houver alternativa negocial com a Câmara, evitando-se a morosidade processual normal 
nestes casos, deve ser o requerente convidado a entregar o lote à Câmara, recebendo preço, 
por que comprou, deduzido de 30% desse valor, nos termos do citado regulamento, uma vez 
que o ónus do registo predial da cláusula de reversão, impede-o de transmitir o lote a quem 
quer que seja sem intervenção da Câmara.---------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade indeferir nos termos do presente parecer.(Deliberação nº 60)--- 
 
 

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

 
No seguimento do solicitado em anterior parecer técnico nº 331/2016, datado de 12 de 
outubro de 2016, apresentou o requerente, António Henriques Palminha, novo registo da 
conservatória predial com a área atualizada, coincidente com a área descrita na minuta 
apresentada e demais peças desenhadas que instruem o pedido.----------------------------------------
Posteriormente foi emitido parecer nº 386/2016, questionando o Gabinete Jurídico, face ao 
enquadramento correto da pretensão, considerando que o prédio em análise se localiza 
parcialmente inserido no perímetro urbano da freguesia de Baleizão e parcialmente fora do 
perímetro. De acordo com a informação do Gabinete Jurídico, localizando-se a maioria da área 
do prédio inserida dentro do perímetro urbano, a apreciação da certidão de destaque 
solicitada, deveria ser analisada ao abrigo do disposto no ponto 4 do artigo 6º do Decreto-Lei 
nº 555/99 de 16 de dezembro “Os atos que tenham por efeito o destaque de uma única 
parcela de prédio com descrição predial que se situe em perímetro urbano estão isentos de 
licença desde que as duas parcelas resultantes do destaque confrontem com arruamentos 
públicos.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto no último parágrafo, deverá o pedido de certidão de destaque ser apreciado 
ao abrigo do ponto 4 do artigo 6º do diploma supracitado, pelo que, informa-se:-------------------
1 – O prédio misto denominado “Herdade da Quinta”, freguesia de Baleizão, concelho de Beja, 
descrito na Conservatória do Registo Predial deste concelho, pela ficha nº 281/19910723, com 
área total de 19.753,00m².------------------------------------------------------------------------------------------
2 – Prédio a destacar, com a área total 14.612,10m², freguesia de Baleizão, concelho de Beja.---
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 61)--- 
 
 

2.12. – Direito de preferência;--------------------------------------------------------------------------- 

 
Requerido por SILVERQUATION – Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a fração J do prédio 
sito na Rua do Touro, nº 9 e 11, r/c, loja 4, em Beja, pelo valor de 15.000,00 €, vem solicitar à 
Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência. Analisada 
a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de alienação, 
interesse no exercício do mesmo.---------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 62)---------- 
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2.13. – Assistentes de sala 2017;------------------------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 385 de 18 de janeiro de 2017 do Serviço de Ação Cultural, informando que 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 CMB, para a 
realização de iniciativas com vista à promoção e ao desenvolvimento cultural e desportivo no 
Município, esta entidade assegura a assistência às salas onde se realizam os diversos 
espetáculos. Assim, propõe-se a atribuição de um subsídio de 2.500,00 € à Caixa Social e 
Cultural do Pessoal da Câmara Municipal de Beja, para fazer face às despesas com este 
serviço.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 63)----------------------------------------------- 
 
 

2.14. – Cartão Municipal Sénior – Comparticipação de 25% nos 
medicamentos referente ao 4º trimestre de 2016;----------------------------------------- 

 
Registo nº 325 de 16 de janeiro de 2017 do Serviço de Intervenção Social, informando que de 
acordo com o artigo 4º alínea e) do regulamento do cartão municipal sénior e, após efetuados 
os cálculos de recibos dos medicamentos entregues pelos beneficiários, vão ser 
comparticipados conforme a grelha que se junta e constitui documento anexo número cinco 
que faz parte integrante da presente ata, sendo o valor total de 1.756.56 €.--------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 64)----------------------------------------------- 
 
 

2.15. – Proposta de indemnização à Junta de Freguesia de Santa Clara de 
Louredo;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 584 de 18 de janeiro de 2017 do Serviço de Ação Social Escolar, propondo, na 
sequência da aquisição pela Junta de Freguesia de Santa Clara de Louredo, de um frigorífico 
para o jardim-de-infância e sendo esta uma competência da Câmara Municipal, que seja a 
mesma indemnizada pelo Município, no valor de 100,00 €, correspondente a 50% do valor 
total da despesa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 65)----------------------------------------------- 
 
 

2.16. – Anulação de recibo/fatura;-------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 430 de 19 de janeiro de 2017 do Serviço de Informação e Atendimento Público, 
solicitando autorização para anulação da fatura/recibo nº 004/50, datado de 05 de janeiro de 
2017, em nome de Tiago Ruivo Soares, no valor de 13,14 €.-----------------------------------------------
O motivo deve-se a um lapso nos processamentos mensais.-----------------------------------------------
Foi deliberado anular por unanimidade.(Deliberação nº 66)------------------------------------------------- 
 
 

2.17. – Pedido de isenção de pagamento de taxas referentes a 
licenciamento de prova desportiva;----------------------------------------------------------------- 

 
Encontrando-se o processo de Licenciamento da Iniciativa 2º TrailRUN Escoteiros de Beja 
devidamente instruído, e emitido o respetivo Alvará, solicita a entidade organizadora, 
Escoteiros de Portugal – Grupo 234 Beja, autorização para a realização da mesma e a isenção 
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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 67)------------------------------------------------ 
 
 

2.18. – Pedido de isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão 
de licença especial de ruído;----------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado por Dulce do Carmo Palma Barroso Rebocho, 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 da pinha, no dia 04 de fevereiro de 2017, na Sociedade Recreativa de 
Quintos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 68)------------------------------------------------ 
 
 

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

 
Solicitado pelo Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda, a isenção do pagamento 
relativo à cedência de transporte para uma deslocação a Mogadouro.----------------------------------
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 69)-------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Casa do Povo de Baleizão, a isenção do pagamento relativo à cedência de 
transporte para uma deslocação a Viana do Alentejo.-------------------------------------------------------
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 70)-------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Casa do Povo de Baleizão, a isenção do pagamento relativo à cedência de 
transporte para uma deslocação a Lisboa.-----------------------------------------------------------------------
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 71)-------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Universidade Sénior de Beja, a isenção do pagamento relativo à cedência de 
transporte para uma deslocação a Almodôvar.----------------------------------------------------------------
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 72)-------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Tuna Académica de Enfermagem de Beja, a isenção do pagamento relativo à 
cedência de transporte para uma deslocação a Leiria.-------------------------------------------------------
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 73)-------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Jardim de Infância de Beringel, a isenção do pagamento relativo à cedência de 
transporte para uma deslocação ao Lousal.---------------------------------------------------------------------
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 74)-------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Mansão de São José, a isenção do pagamento relativo à cedência de transporte 
para uma deslocação a Lisboa.-------------------------------------------------------------------------------------
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 75)-------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Beja – Santiago Maior e São João Baptista, a isenção 
do pagamento relativo à cedência de transporte para uma deslocação de Beja a Penedo Gordo 
e vice-versa, no âmbito da iniciativa Noites de Lua Cheia.---------------------------------------------------
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 76)-------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Conservatório Regional do Baixo Alentejo, a isenção do pagamento relativo à 
cedência de transporte para uma deslocação a Alhandra.--------------------------------------------------
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 77)-------------------------------------------------------------- 
 
 

2.20. – Resumo Diário de Tesouraria nº 21, relativo ao dia trinta e um de 
janeiro de dois mil e dezassete;------------------------------------------------------------------------ 
 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de três milhões, 
novecentos e setenta e nove mil, duzentos e quarenta e um euros e oitenta e quatro 
cêntimos, sendo três milhões, quatrocentos e quatro mil, setecentos e sessenta e dois euros 
e cinquenta e três cêntimos de operações orçamentais e quinhentos e setenta e quatro mil, 
quatrocentos e setenta e nove euros e trinta e um cêntimos de operações não orçamentais, o 
qual constitui documento anexo número seis que faz parte integrante da presente ata.----------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.21. – Proposta de aprovação de Edital;--------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 742 de 01 de fevereiro de 2017 do Gabinete de Desenvolvimento, 
Empreendedorismo e Inovação, informando que, a hasta pública recentemente realizada para 
concessão da cafetaria da Biblioteca Municipal José Saramago acabou por não cumprir o 
objetivo porque o licitante que propôs o lanço mais elevado desistiu, não tendo sido celebrado 
o respetivo contrato.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Neste sentido, propõe-se lançar novo procedimento com indicação expressa que, em caso de 
desistência, a concessão será atribuída aos restantes licitantes por ordem decrescente dos 
valores de licitação apresentados.---------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto e dadas as circunstâncias referidas, propõe-se a aprovação do edital, que 
constitui documento anexo número sete e faz parte integrante da presente ata, e lançamento 
do processo de concessão por hasta pública.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 78)----------------------------------------------- 
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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.------------------ 
 
Aprovada por unanimidade em 
reunião de câmara realizada 
em 15 de fevereiro de 2017. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente 
 
 

____________________ 
João Manuel Rocha da Silva 

 

O Secretário 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício 
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