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Ata número quatro, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
quinze 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, 
Sónia Maria Horta do Calvário, Manuel Fernando Neves de Oliveira, José Domingos Negreiros 
Velez, Ana Cristina Ribeiro Horta e Rui Inácio Marreiros.----------------------------------------------------
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:--------------------------
Foi proposto a inclusão de um ponto na ordem de trabalhos, que foi aceite por todos os 
presentes, nomeadamente a proposta de homologação da ata da hasta pública para atribuição 
da exploração comercial da Cafetaria da Biblioteca Municipal José saramago.------------------------ 
 
 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata no 3/2017;--------------------------------------------- 

 
Colocada à votação, foi a ata no 3/2017, relativa à reunião de câmara realizada em um de 
fevereiro de dois mil e dezassete, aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 79)-------------------- 
 
 

1.1. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;--------------------------------- 
 
A vereadora Ana Horta alertou que ultimamente a rua onde reside e aquela zona envolvente 
tem estado bastante suja, com plásticos e embalagens, que em dias ventosos são espalhados 
por todo o lado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador José Velez, relativamente à questão abordada na reunião anterior sobre a 
Biblioteca Municipal, confessou não ter ainda conversado com nenhum técnico mas, de acordo 
com o que lhe disseram, a explicação não foi propriamente aquela que o vereador Vítor Picado 
deu. Não adiantou nada mais, apenas lamentou que se tivesse perdido a oportunidade, dando 
no entanto o benefício da dúvida ao vereador responsável e se entender, no futuro, 
acrescentará mais qualquer coisa sobre esta matéria, reiterando a sua confiança nos 
responsáveis pela Biblioteca.----------------------------------------------------------------------------------------
Solicitou uma explicação do vereador do pelouro, relativamente ao que se passou no 
Agrupamento nº 1 em particular na Escola Santiago Maior.------------------------------------------------ 
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Finalmente quis referir que, na sequência de um estudo ao qual teve acesso e fazendo a 
comparação de receitas/impostos municipais (podendo haver uma margem de erro de 0 a 3% a 

mais ou a menos de receitas), entre o final do mandato de 2009 (volume de receitas de 5.251.000,00 

€), 2013 (volume de receitas de 5.114.000,00 €) e agora 2016 (volume de receitas de 7.971.000.00 €), 
houve de facto um acréscimo interessante a nível de impostos, em particular devido à 
atualização do IMI e do IMT. A isto acresce o aumento que vem do Fundo de Equilíbrio 
Financeiro do Estado, que já supera 1.500.000,00 € o que significa, apesar de tudo, que as 
receitas vindas do Estado ou dos impostos municipais subiram quase 4.500.000,00 € o que, 
felizmente para a Câmara Municipal de Beja, é uma boa notícia, disse.--------------------------------- 
 
O vereador Manuel Oliveira agradeceu a informação prestada pela vereadora Ana Horta e 
referiu que a autarquia está empenhada em fazer da limpeza urbana uma bandeira e portanto 
numa lógica de melhoria contínua dos serviços irá seguramente ser dada uma resposta para 
elevar a limpeza urbana à importância que efetivamente esta tem, disse.----------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado referiu que relativamente à Biblioteca Municipal não está nada 
perdido desde que o processo seja devidamente instruído.------------------------------------------------
Relativamente ao Agrupamento nº 1 o que se passou em concreto foi que a comunidade 
educativa se uniu para uma luta que é necessária travar exigindo melhores condições, 
nomeadamente de assistentes operacionais, situação que tem vindo a ser denunciada em 
todas as reuniões do Conselho Municipal de Educação pelos diretores dos agrupamentos, onde 
está presente o Delegado Regional e onde a ata produzida segue para a DGEstE. Houve 
também uma reunião em Évora com a participação das associações de pais e a Junta de 
Freguesia, onde foi, mais uma vez, elencadas estas necessidades.----------------------------------------
O grande problema, disse, é que os rácios estão corretos e no limite ainda havia possibilidade 
de tirar pessoas do Agrupamento nº 1, portanto, eventualmente o necessário é revogar a 
norma que indica estes rácios que não fazem sentido absolutamente nenhum.----------------------  
 
O vereador José Velez referiu ainda relativamente a esta situação que a Câmara de Beja, numa 
reunião com o anterior Ministro da Educação realizada na Assembleia da República, propôs 
uma alteração à Portaria que define 1 para 47 alunos, se não fosse a nível global, pelo menos 
para as zonas rurais, como é o caso dos Concelhos do Alentejo.------------------------------------------
Deixou um alerta no ar, interrogando se os problemas que existem nos agrupamentos, desde a 
Rede Escolar e outros, serão apenas devido a esta questão dos assistentes operacionais ou 
poderão ser mais fundos e este é o maís visível e antigo? Apesar deste problema acontecer nos 
dois agrupamentos, o certo é que num, infelizmente as coisas estão a funcionar muito pior em 
comparação com o outro.--------------------------------------------------------------------------------------------
Já tinha falado noutra reunião da luta travada há mais de vinte anos para não deixar que 
nenhuma escola fosse estigmatizada, nomeadamente a nível de rede escolar mas infelizmente 
parece que isso está a voltar a acontecer e poderá ser outro problema grave, portanto houve 
vários executivos que lutaram para que isso não acontecesse e espera que de facto isso não 
venha a acontecer, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente quis ainda informar, relativamente ao aeroporto de Beja, que o processo 
está encaminhado no sentido do cluster aeronáutico se tornar uma realidade. Falta resolver 
um problema que tem a ver com os hangares que no regulamento não têm a dimensão 
necessária para acolher os aviões e portanto tem de ser alterado, disse.------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
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2. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

2.1. – 1ª Revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento da Câmara 
Municipal de Beja para o ano de 2017;------------------------------------------------------------- 

 
Presente a 1ª Revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento da Câmara Municipal de Beja 
para o ano de 2017, que constitui documento anexo número um e faz parte integrante da 
presente ata, para aplicação do saldo da gerência anterior, no valor de 2.939.900,43 € (dois 

milhões, novecentos e trinta e nove mil, novecentos euros e quarenta e três cêntimos).-------------------- 
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores do PS e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 80)------------------------------------------------------------------------ 
 
O Dr. José Caldas Rodrigues explicou que o motivo desta Revisão é a aplicação do saldo da 
gerência anterior, que só pode ser utilizado depois de aprovado pela Assembleia Municipal e 
ser distribuído por várias rubricas.---------------------------------------------------------------------------------
Aproveitou-se a oportunidade para alterar oito rubricas por via da alteração do classificador da 
DGAL.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foram ainda reforçadas outras verbas, nomeadamente da requalificação da Rua da Lavoura, 
da Escola de Santa Maria e da RESIALENTEJO na sequência do aumento do preço dos resíduos.--  
 
O vereador José Velez, embora compreendendo que estes valores têm de ser distribuídos, 
considerou que a informação deveria ser mais explícita para melhor entenderem este 
documento, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Propostas de abertura de procedimentos;-------------------------------------------- 

 
Considerando que houve a necessidade de introduzir alterações ao projeto da zona de 
acolhimento empresarial norte, aprovado na anterior reunião de câmara, tendo em conta a 
compatibilização com uma alteração efetuada ao loteamento municipal de atividades 
económicas da Horta de S. Miguel.--------------------------------------------------------------------------------
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 Projeto da Zona de Acolhimento Empresarial Norte.------------------------------
O preço base do procedimento é fixado no valor de 1.863.900,00 €, acrescidos de IVA à taxa de 
6%, o que perfaz o total de 1.975.734,00 €. O prazo de execução da obra é de 180 dias. O 
código CPV adequado será 45211360-0 Obras de Urbanização. O critério de adjudicação das 
propostas é referido na cláusula 12ª do programa de concurso que se junta e constitui 
documento anexo dois 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 Nuno Araújo;--------------------------------------------------------------------------
1º Vogal suplente – Arqtº Domingos Horta;--------------------------------------------------------------------
2º Vogal suplente – Engº António Fialho;-----------------------------------------------------------------------
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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 maioria com as abstenções dos vereadores do PS, considerando-se 
sem efeito a deliberação tomada na reunião de câmara realizada em 01 de fevereiro de 
2017.(Deliberação nº 81)---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Considerando que houve a necessidade de efetuar uma intervenção no sentido de 
requalificação de coberturas com respetivo isolamento térmico, caixilharias, reposição de 
isolamento térmico e pinturas da envolvente exterior, substituição de prumadas comuns nos 
edifícios sitos, na Rua Pablo Neruda, nos 4, 6, 8 e 12, Rua Salvador Allende, nos 4, 6 e 8 e Rua 
António Vilar e David Abreu, nos 1 e 3 e nas redes de águas e esgotos de algumas frações 
desses prédios.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 reabilitação de 9 edifícios no Bairro Beja II.-----------------------------------------------
O preço base do procedimento é fixado no valor de 506.000,00 €, acrescidos de IVA à taxa de 
6%, o que perfaz o total de 536.360,00 €. O prazo de execução da obra é de 150 dias. O código 
CPV adequado será 45453100-8 Obras de Recuperação. 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 – Engª Ana Maria Ramôa;-----------------------------------------------------------------------------
1º Vogal efetivo – Engº António Fialho;--------------------------------------------------------------------------
2º Vogal efetivo – Engº Francisco Lança;------------------------------------------------------------------------
1º Vogal suplente – Engº Paulo Luís;------------------------------------------------------------------------------
2º Vogal suplente – Arqtº Maria Francisca Romão;-----------------------------------------------------------
Mais se propõe que, nas faltas e impedimentos, o Presidente seja substituído pelo 1º Vogal 
Engº António Fialho. 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 maioria com as abstenções dos vereadores do PS.(Deliberação nº 

82)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de atribuição de lotes de terreno no Loteamento 
Municipal de Atividades Económicas da Horta de S. Miguel e na Estrada 
da Carocha;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 899 de 07 de fevereiro de 2017 do Gabinete de Desenvolvimento, 
Empreendedorismo e Inovação, informando que o Município de Beja recebe diariamente, por 
parte de agentes económicos e de empresas, diversas solicitações de cedência de lotes para 
implementação e/ou expansão de atividades, nomeadamente:------------------------------------------- 
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1 – Nuno Agostinho, que pretende criar uma nova atividade na área de apicultura, e que neste 
momento tem um projeto aprovado;-----------------------------------------------------------------------------
2 – Coopalfe, que estão atualmente sediados na Travessa Egas Moniz e que pretendem, por 
motivos de expansão da empresa e dos constrangimentos causados por esta atividade no 
centro da cidade, a deslocalização para a zona industrial;---------------------------------------------------
3 – Nelson Barão, que desenvolve uma atividade de comércio a retalho de produtos 
alimentares (batatas fritas, frutos secos e doces) num espaço alugado e que é insuficiente para o 
desenvolvimento da mesma, no que concerne ao armazenamento;------------------------------------
4 – Álvaro Ragageles, que desenvolve uma atividade de comércio a retalho de produtos 
alimentares (batatas fritas, frutos secos e doces) num espaço alugado e que é insuficiente para o 
desenvolvimento da mesma, no que concerne ao armazenamento;-------------------------------------
5 – Queijaria Charrua, que tem atualmente a sua sede social em Entradas, nas que necessitam 
de um espaço, tendo em conta que a maior percentagem de clientes se localizam em Beja, 
para expansão do negócio.------------------------------------------------------------------------------------------
Neste sentido, tendo em consideração as pretensões acima identificadas, as áreas solicitadas e 
os espaços disponíveis nos loteamentos municipais, serve o presente para apresentar a 
seguinte proposta:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – Loteamento Municipal da Estrada da Carocha: lote A2, com a área de 720m2;-------------------
2 – Loteamento Municipal da Horta de S. Miguel: lotes 11 e 12, com as áreas de 1.827,58m2 e 
1.498,28m2, respetivamente;---------------------------------------------------------------------------------------
3 – Loteamento Municipal da Estrada da Carocha: lote A4, com a área de 729m2;-------------------
4 – Loteamento Municipal da Estrada da Carocha: lote A3, com a área de 720m2;-------------------
5 – Loteamento Municipal da Estrada da Carocha: lote A1, com a área de 1.000m2.-----------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 83)----------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Proposta de ocupação da fração nº 6 do pavilhão das 
microempresas no Parque Industrial;-------------------------------------------------------------- 
 

Registo nº 662 de 30 de janeiro de 2017 do Gabinete de Desenvolvimento, Empreendedorismo 
e Inovação, informando que com base nos critérios de atribuição para arrendamento das 
frações do Pavilhão das Microempresas, aprovados em reunião de câmara de 15 de abril de 
2015, reuniu o grupo de trabalho para análise das candidaturas existentes, nomeadamente:----
Alexandre da Silva Silvestre (mecânica);---------------------------------------------------------------------------
Carlos Alberto Estrela Carrilho (mecânica);-----------------------------------------------------------------------
Francisco dos Anjos Modesto Gaspar (mecânica);--------------------------------------------------------------
Tiago Magalhães de Jesus Serra (mecânica).---------------------------------------------------------------------
Conforme metodologia de análise aprovada anteriormente foram convocados os candidatos 
para as respetivas entrevistas, sendo que se verificou o seguinte:----------------------------------------
Na data agendada, compareceram os candidatos supra referidos aos quais foram aplicados o 
inquérito da metodologia aprovada;------------------------------------------------------------------------------
Na sequência da metodologia de análise apresentada, foi aplicada a grelha de pontuação ao 
candidato Tiago Serra, tendo obtido a pontuação de 85 valores, aos candidatos Alexandre 
Silvestre e Francisco Gaspar, a pontuação de 83 valores e ao candidato Carlos Carrilho a 
pontuação de 80 valores.--------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, propõe-se a atribuição da fração nº 6 ao candidato Tiago Magalhães de Jesus 
Serra, com a atividade de mecânica.------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 84)----------------------------------------------- 
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2.5. – Proposta de homologação de atas de hastas públicas;------------------------ 

 
Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezassete, no edifício dos Paços do 
Concelho, em Beja, pelas 17.00 horas, deu-se início à arrematação em hasta pública, para 
adjudicação da concessão das lojas do Mercado Municipal.----------------------------------------------
Zona 1 – Exterior do mercado: loja nº 5 (nesta loja está integrada a loja 4A do interior).----------------
Zona 2 – Interior do mercado, junto ao Minipreço: loja nº 4.-----------------------------------------------
Zona 3 – Interior do mercado: loja nº 8, 13 e loja nº 16.----------------------------------------------------
Zona 4 – Interior do mercado (Piso 1): loja nº 15 e loja nº 16.---------------------------------------------
Na hasta pública, estiveram presentes: Engº Paulo Luís, Chefe da Divisão Ambiente e Serviços 
Urbanos, Dr. Juvenal Bastos da Cunha, Jurista e Armando Francisco, Fiscal Municipal.-------------
No local, estiveram presentes vários interessados, que colocaram algumas questões 
relacionadas com o processo, tendo sido esclarecidos na altura. Decorrida a licitação, propôs-
se:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adjudicar a concessão da loja nº 5 da Zona 1 Exterior do Mercado Municipal a Manuel 
Francisco Roque da Cruz, residente na Rua Dr. Ferreira de Castro, nº 8, 2º esqº, em Beja, pelo 
valor de 100,00 € (cem euros);--------------------------------------------------------------------------------------- 
Adjudicar a concessão da loja nº 13 da Zona 3 Interior do Mercado Municipal a Rui Miguel 
Batista Guerreiro, residente na Rua Escritor Julião Quintinha, nº 28, em Beja, pelo valor de 
100,00 € (cem euros);-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adjudicar a concessão da loja nº 16 Zona 4 Interior do Mercado Municipal (1º Piso) à Firma 
Paiva Oculista, Ldª, com sede na Rua de Mértola nº 10, em Beja, pelo valor de 100,00 € (cem 

euros).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A concessão das restantes lojas ficou sem efeito, uma vez que não houve arrematantes. ---------
Concluída a hasta pública, deram-se por encerrados os trabalhos.---------------------------------------
E não havendo mais nada a tratar foi dada por encerrada a sessão, lavrando-se a presente ata 
que foi assinada pelos presentes para todos os efeitos legais.---------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade homologar a presente ata.(Deliberação nº 85)----------------------- 
 
Aos catorze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezassete, no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho, em Beja, pelas dez horas e trinta minutos, deu-se início à arrematação, para 
atribuição da exploração comercial da Cafetaria da Biblioteca Municipal José Saramago.-------
Tendo esta hasta pública sido presidida pelo Técnico Superior Paulo Crujo, pelo Jurista 
Municipal, Juvenal Bastos da Cunha e por Maria Cristina Gaião Casimiro Daniel, Assistente 
Técnica, secretariando o referido ato.----------------------------------------------------------------------------
Decorrida a licitação, foi o lote em causa adjudicado a Rui Manuel Rosa Batista, pelo valor de 
470,00 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concluída a presente hasta pública, pelas 11.20 horas, deram-se por encerrados os trabalhos.--
Por mais nada haver a tratar, deu-se como encerrada a presente ata que foi assinada pelos 
presentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade homologar a presente ata.(Deliberação nº 86)----------------------- 
 
 

2.6. – Pedido de certidão de constituição em compropriedade;------------------- 

 
Solicitado por EDIA Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, SA, emissão 
de certidão de constituição em compropriedade do prédio descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Beja sob o nº 1397/2005113, inscrito na matriz predial sob o artigo 129º, 
secção B (parte), da freguesia de Beringel, denominado “Palhais”.----------------------------------------
O prédio supracitado, encontra-se localizado fora do aglomerado urbano, na planta de 
ordenamento em solo rural definido como espaço agrícola e plano de água das albufeiras e na 
planta de condicionantes inserido na RAN (Reserva Agrícola Nacional), REN (Reserva Ecológica 
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Nacional), Plano de Água das Albufeiras, Gabros de Beja e Zona de Servidão Militar (Base Aérea 

nº 11).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do ponto de vista arquitetónico e urbanístico não se vê inconveniente na constituição em 
compropriedade do prédio, pelo que, poderá ser emitida a certidão pretendida.--------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 87)------------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Pedidos de certidão de ampliação do número de compartes;------------- 

 
Solicitado por Bernardo Manuel Palma Mira Delgado, emissão de certidão de ampliação do 
número de compartes do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 
456/19980106, inscrito na matriz predial sob o artigo 100º, secção F, da união das freguesias de 
Albernoa e Trindade, denominado “Herdade do Chaparral da Lagoa e Charnequinha Nova”.-----
Conforme o disposto no artigo 54º da lei nº 91/95, de 02 de setembro, alterada e republicada 
pela Lei nº 64/2003, de 23 de agosto (Lei sobre as áreas urbanas de génese ilegal):----------------------
“A celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar 

a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios rústicos carece 

de parecer favorável da câmara municipal do local da situação dos prédios. O parecer só pode ser 

desfavorável com fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele resulta parcelamento físico em 
violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a 

transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana.”-------------------------------------------------
O prédio supracitado, encontra-se localizado fora do aglomerado urbano, na planta de 
ordenamento em solo rural definido como espaço agrícola e na planta de condicionantes 
inserido em RAN (Reserva Agrícola Nacional), REN (Reserva Ecológica Nacional) e Zona Especial 
Proteção Castro Verde.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Do ponto de vista arquitetónico e urbanístico não se vê inconveniente na ampliação do 
número de compartes do prédio, pelo que, poderá ser emitida a certidão pretendida.-------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 88)------------------------------------------------- 
 
Solicitado por Bernardo Manuel Palma Mira Delgado, emissão de certidão de ampliação do 
número de compartes do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 
736/20090528, inscrito na matriz predial sob o artigo 72º, secção F, da união das freguesias de 
Albernoa e Trindade, denominado “Herdade da Charnequinha Nova”.----------------------------------
Conforme o disposto no artigo 54º da lei nº 91/95, de 02 de setembro, alterada e republicada 
pela Lei nº 64/2003, de 23 de agosto (Lei sobre as áreas urbanas de génese ilegal):----------------------
“A celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar 

a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios rústicos carece 

de parecer favorável da câmara municipal do local da situação dos prédios. O parecer só pode ser 

desfavorável com fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele resulta parcelamento físico em 
violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a 

transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana.”-------------------------------------------------
O prédio supracitado, encontra-se localizado fora do aglomerado urbano, na planta de 
ordenamento em solo rural definido como espaço agrícola e espaço agro silvo pastoril e na 
planta de condicionantes inserido em RAN (Reserva Agrícola Nacional), REN (Reserva Ecológica 

Nacional), Área de Montados de Sobre e Azinho e Recursos Geológicos – EPOS.-----------------------
Do ponto de vista arquitetónico e urbanístico não se vê inconveniente na ampliação do 
número de compartes do prédio, pelo que, poderá ser emitida a certidão pretendida.-------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 89)------------------------------------------------- 
 
Solicitado por Maria Teresa Batista Bessone Bastos Palma Mira, emissão de certidão de 
ampliação do número de compartes do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Beja sob o nº 459/19980106, inscrito na matriz predial sob o artigo 103º, secção F, da união das 
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freguesias de Albernoa e Trindade, denominado “Herdade do Chaparral da Lagoa”.----------------
Conforme o disposto no artigo 54º da lei nº 91/95, de 02 de setembro, alterada e republicada 
pela Lei nº 64/2003, de 23 de agosto (Lei sobre as áreas urbanas de génese ilegal):----------------------
“A celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar 

a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios rústicos carece 

de parecer favorável da câmara municipal do local da situação dos prédios. O parecer só pode ser 

desfavorável com fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele resulta parcelamento físico em 
violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a 

transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana.”-------------------------------------------------
O prédio supracitado, encontra-se localizado fora do aglomerado urbano, na planta de 
ordenamento em solo rural definido como espaço agrícola e na planta de condicionantes 
inserido em RAN (Reserva Agrícola Nacional), REN (Reserva Ecológica Nacional) e Recursos 
Geológicos – EPOS.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Do ponto de vista arquitetónico e urbanístico não se vê inconveniente na ampliação do 
número de compartes do prédio, pelo que, poderá ser emitida a certidão pretendida.-------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 90)------------------------------------------------- 
 
Solicitado por Maria Teresa Batista Bessone Bastos Palma Mira, emissão de certidão de 
ampliação do número de compartes do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Beja sob o nº 735/20090528, inscrito na matriz predial sob o artigo 71º, secção F, da união das 
freguesias de Albernoa e Trindade, denominado “Charnequinha Velha”.-------------------------------
Conforme o disposto no artigo 54º da lei nº 91/95, de 02 de setembro, alterada e republicada 
pela Lei nº 64/2003, de 23 de agosto (Lei sobre as áreas urbanas de génese ilegal):----------------------
“A celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar 

a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios rústicos carece 

de parecer favorável da câmara municipal do local da situação dos prédios. O parecer só pode ser 

desfavorável com fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele resulta parcelamento físico em 
violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a 

transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana.”-------------------------------------------------
O prédio supracitado, encontra-se localizado fora do aglomerado urbano, na planta de 
ordenamento em solo rural definido como espaço agrícola e espaço agro silvo pastoril e na 
planta de condicionantes inserido em RAN (Reserva Agrícola Nacional), REN (Reserva Ecológica 

Nacional) e Zona Especial Proteção Castro Verde.--------------------------------------------------------------
Do ponto de vista arquitetónico e urbanístico não se vê inconveniente na ampliação do 
número de compartes do prédio, pelo que, poderá ser emitida a certidão pretendida.-------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 91)------------------------------------------------- 
 
Solicitado por Ana Maria Caiado Ribeiro de Sousa Saldanha, Cabeça de Casal de Herança, 
emissão de certidão de ampliação do número de compartes do prédio descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 255/19901022, inscrito na matriz predial sob 
o artigo 42º, secção B, da união das freguesias de Santa Vitória e Mombeja, denominado 
“Herdade dos Carriços”.----------------------------------------------------------------------------------------------
Conforme o disposto no artigo 54º da lei nº 91/95, de 02 de setembro, alterada e republicada 
pela Lei nº 64/2003, de 23 de agosto (Lei sobre as áreas urbanas de génese ilegal):----------------------
“A celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar 

a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios rústicos carece 

de parecer favorável da câmara municipal do local da situação dos prédios. O parecer só pode ser 

desfavorável com fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele resulta parcelamento físico em 
violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a 

transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana.”-------------------------------------------------
O prédio supracitado, encontra-se localizado fora do aglomerado urbano, na planta de 
ordenamento em solo rural definido como espaço agrícola e espaço agro silvo pastoril e na 
planta de condicionantes inserido em RAN (Reserva Agrícola Nacional), REN (Reserva Ecológica 
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Nacional), Plano de Água das Albufeiras e Faixas de Proteção e Espaço de Exploração de 
Recursos Geológicos – EPOS.----------------------------------------------------------------------------------------
Do ponto de vista arquitetónico e urbanístico não se vê inconveniente na ampliação do 
número de compartes do prédio, pelo que, poderá ser emitida a certidão pretendida.-------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 92)------------------------------------------------- 
 
Solicitado por Ana Maria Caiado Ribeiro de Sousa Saldanha, Cabeça de Casal de Herança, 
emissão de certidão de ampliação do número de compartes do prédio descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 1348/20170105, inscrito na matriz predial sob 
o artigo 11º, secção A, da união das freguesias de Santa Vitória e Mombeja, denominado 
“Herdade dos Avelões”.----------------------------------------------------------------------------------------------
Conforme o disposto no artigo 54º da lei nº 91/95, de 02 de setembro, alterada e republicada 
pela Lei nº 64/2003, de 23 de agosto (Lei sobre as áreas urbanas de génese ilegal):----------------------
“A celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar 

a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios rústicos carece 

de parecer favorável da câmara municipal do local da situação dos prédios. O parecer só pode ser 

desfavorável com fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele resulta parcelamento físico em 
violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a 

transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana.”-------------------------------------------------
O prédio supracitado, encontra-se localizado fora do aglomerado urbano, na planta de 
ordenamento em solo rural definido como espaço agrícola e na planta de condicionantes 
inserido em RAN (Reserva Agrícola Nacional), REN (Reserva Ecológica Nacional), e EFMA – 
Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva.---------------------------------------------------------------
Do ponto de vista arquitetónico e urbanístico não se vê inconveniente na ampliação do 
número de compartes do prédio, pelo que, poderá ser emitida a certidão pretendida.-------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 93)------------------------------------------------- 
 
Solicitado por Etelvina de Jesus Amaro, emissão de certidão de ampliação do número de 
compartes do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 
655/20161125, inscrito na matriz predial sob o artigo 40º, secção A, da união das freguesias de 
Santa Vitória e Mombeja, denominado “Courela do Saramago”.------------------------------------------
Conforme o disposto no artigo 54º da lei nº 91/95, de 02 de setembro, alterada e republicada 
pela Lei nº 64/2003, de 23 de agosto (Lei sobre as áreas urbanas de génese ilegal):----------------------
“A celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar 

a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios rústicos carece 

de parecer favorável da câmara municipal do local da situação dos prédios. O parecer só pode ser 

desfavorável com fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele resulta parcelamento físico em 
violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a 

transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana.”-------------------------------------------------
O prédio supracitado, encontra-se localizado fora do aglomerado urbano, na planta de 
ordenamento em solo rural definido como espaço agrícola e na planta de condicionantes 
inserido em RAN (Reserva Agrícola Nacional).---------------------------------------------------------------------
Do ponto de vista arquitetónico e urbanístico não se vê inconveniente na ampliação do 
número de compartes do prédio, pelo que, poderá ser emitida a certidão pretendida.-------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 94)------------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Direitos de preferência;---------------------------------------------------------------------------- 

 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender o prédio sito no Terreirinho das Peças, nº 16, em Beja, pelo valor de 
5.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito 
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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 95)---------- 
 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender o prédio sito no Beco do Ponita, nº 21 e Rua Gomes Palma, nos 22, 22-A e 
24, com entrada pela Rua Gomes Palma, nº 22-A, 3º dtº, em Beja, pelo valor de 60.000,00 €, 
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 96)---------- 
 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender o prédio sito na Rua General Teófilo da Trindade, nº 76, em Beja, pelo 
valor de 70.000,00 €, 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 97)---------- 
 
Requerido por Ana Rosa Barão, que pretendendo vender o prédio sito na Rua da Branca, nº 
35, em Beja, pelo valor de 12.500,00 €, 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 98)---------- 
 
 

2.9. – Pagamento de auxílios económicos 2016/2017 (5º pagamento);---------- 

 
Considerando as competências do Município no âmbito da ação social escolar, estabelecidas 
no Decreto-Lei nº 55/2009, de 02 de março, com a regulamentação constante do Despacho nº 
8452-A/2015 (publicado no Diário da República, 2ª série, nº 148 de 31/07/2015), relativamente à 
modalidade de auxílios económicos a atribuir aos alunos do 1º ciclo do ensino básico (CEB), 
para comparticipação dos encargos com livros e/ou material escolares, apresenta o Serviço de 
Ação Social Escolar, para aprovação, a relação dos alunos que concluíram o respetivo processo 
até à presente data (mediante entrega das faturas/recibos das despesas realizadas) que constitui 
documento anexo número quatro e faz parte integrante da presente ata, no valor total de 
540,00 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os valores a atribuir, em função do escalão de abono de família, são:-----------------------------------
1º escalão (A) = 60,00 €;----------------------------------------------------------------------------------------------
2º escalão (B) = 30,00 €.----------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos alunos do 1º ano do 1º CEB, tendo em conta que no ano letivo em causa o 
Governo distribuiu gratuitamente os manuais escolares, e atenta a circular de 09 de setembro 
de 2016 da ANMP, Refª CIR_72_2016_SA, são atribuídos os montantes seguintes:---------------------
1º escalão (A) = 34,00 €;----------------------------------------------------------------------------------------------
2º escalão (B) = 17,00 €.----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 99)----------------------------------------------- 
 
O vereador José Velez quis registar, relativamente aos montantes atribuídos de 34,00 € e 
17,00 €, que fizeram uma proposta para ser analisada de manter os valores anteriores (60,00 € 

e 30,00 €) uma vez que o município não era penalizado. Visto o documento, presumem que a 
proposta não foi considerada, contudo esta é opinião dos vereadores do PS e portanto irão 
trazer uma proposta no sentido de manter esses valores, disse.------------------------------------------ 



 

Página 11 de 14 
 

 
 

2.10. – Proposta de atribuição de apoios;-------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 722 de 31 de janeiro de 2017 do Serviço de Dinamização Socioeducativa, 
informando que tendo em consideração que a Associação de Pais e Encarregados de Educação 
da EB1 e Jardim de Infância de Beringel decidiu desvincular-se do acordo estabelecido com o 
Município para desenvolver animação do espaço escolar na EB de Beringel, e uma vez que o 
Centro de Apoio Social do Concelho de Beja, com sede na mesma Freguesia, aceitou ser o 
promotor das mesmas, propõe-se a atribuição de subsídio mensal à referida IPSS para a 
concretização das atividades entre fevereiro e julho do presente ano letivo de 2016/2017:-------
fevereiro ………………………………………………………………………………………………………………….. 1.400,00 € 
março ………………………………………………………………………………………………………………………. 1.100,00 € 
abril …………………………………………………………………………………………………………………………. 1.100,00 € 
maio ………………………………………………………………………………………………………………………… 1.100,00 € 
junho ……………………………………………………………………………………………………………………….. 1.100,00 € 
julho ………………………………………………………………………………………………………………………… 1.100,00 € 
O valor referente ao mês de fevereiro tem em conta o acréscimo relativo às atividades 
desenvolvidas a partir da data de renúncia por parte da Associação de Pais (23-01-2017).----------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 100)---------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, relativamente à questão colocada pelo vereador José Velez sobre 
qual a razão da Associação de Pais ter deixado de prestar este serviço, explicou que foi 
desenvolvido um processo com os pais do pré-escolar que comparticipam este serviço, tendo 
sido dito que preferiam que esta competência voltasse para a câmara municipal.-------------------
Contudo, no próximo ano letivo se os pais quiserem retomar a atividade há a abertura da 
autarquia nesse sentido desde que exista entendimento de todos, disse.------------------------------ 
 
Registo nº 783 de 02 de fevereiro de 2017 do Serviço de Dinamização Socioeducativa, 
propondo a atribuição dos seguintes apoios, no âmbito da dinamização de atividades 
socioeducativas para os alunos das escolas, nos meses de fevereiro e março de 2017:-------------
Junta de Freguesia de Santa Clara de Louredo – 1.000,00 €;------------------------------------------------
Junta de Freguesia de Baleizão – 1.000,00 €.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 101)---------------------------------------------- 
 
Registo nº 1024 de 13 de fevereiro de 2017 do Serviço de Museus e Património, propondo a 
atribuição de um subsídio, no valor de 10.000,00 €, à Associação Lêndias d’Encantar, para a 
atividade pontual como forma de apoio ao FITA – Festival Internacional de Teatro do Alentejo. 
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 102)---------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Pedido de isenção dos custos relativos à marcação de sinalização 
horizontal;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado por António Cartageno a isenção dos custos relativos à marcação de sinalização 
horizontal de lugar de cargas e descargas de produtos do Banco Alimentar e outros para a 
Cáritas Paroquial do Carmo.-----------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 103)---------------------------------------------- 
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2.12. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão 
de licença especial de ruído e de recinto improvisado;---------------------------------- 

 
Solicitado pelo Agrupamento de Escolas nº 2, a isenção do pagamento de taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído e pela licença de recinto improvisado, no valor total de 
125,00 €, no âmbito do evento “TRUTH OR DARE PARTY”, no dia 20 de janeiro de 2017, no pátio 
da Escola Secundária D. Manuel I.---------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 104)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Comissão de Finalistas do Liceu Diogo de Gouveia, a isenção do pagamento de 
taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído e pela licença de recinto improvisado, 
no valor total de 125,00 €, no âmbito do evento “ICONIC MOVIES”, nos dias 10 e 11 de fevereiro 
de 2017, no estabelecimento de bebidas The Pub Sports Café.--------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 105)----------------------------------------------- 
 
 

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

 
Solicitado pelo Clube Desportivo de Beja, a isenção do pagamento relativo à cedência de 
transporte para uma deslocação a Saboia.----------------------------------------------------------------------
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 106)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda, a isenção do pagamento 
relativo à cedência de transporte para uma deslocação a Moura.----------------------------------------
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 107)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube de Patinagem de Beja, a isenção do pagamento relativo à cedência de 
transporte para uma deslocação a Sevilha.----------------------------------------------------------------------
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 108)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Beja Basket Clube, a isenção do pagamento relativo à cedência de transporte 
para uma deslocação a Almada.------------------------------------------------------------------------------------
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 109)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Cultural e Desportivo da Trindade, a isenção do pagamento relativo à 
cedência de transporte para uma deslocação a Jungeiros.--------------------------------------------------
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 110)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral de Beja, a isenção do pagamento relativo à cedência de transporte 
para uma deslocação a São Marcos do Campo (Reguengos de Monsaraz).--------------------------------
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 111)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, a isenção do pagamento relativo à 
cedência de transporte para ir buscar o Grupo Coral Ceifeiras de Pias para atuação no Silarca 
Festival do Cogumelo.-------------------------------------------------------------------------------------------------
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 112)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela ADASD – Associação de Desenvolvimento Sociocultural e Desportivo do Bairro 
da Base Aérea 11, a isenção do pagamento relativo à cedência de transporte para uma 
deslocação a Cuba e vice-versa.------------------------------------------------------------------------------------
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 113)------------------------------------------------------------- 
 
 

2.14. – Convite para visita ao Município de Monapo;------------------------------------- 

 
O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento do ofício enviado pelo Conselho Municipal 
da Vila de Monapo, Província de Nampula, em Moçambique, no qual agradecem o apoio e 
oportunidade concedidas durante a visita à Câmara Municipal de Beja.--------------------------------
Assim, manifestam o interesse de estabelecer protocolo de parceria na área da Administração 
e Gestão Municipal, Cultura, Saúde, Educação, Urbanização, Meio Ambiente e Mudanças 
Climáticas e Desporto, assegurando o desenvolvimento de ações para o bem-estar dos 
munícipes, e convidam o Senhor Presidente a visitar o Município de Monapo para estudo das 
potencialidades e oportunidades a integrar nos protocolos de cooperação.---------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.15. – Processo Disciplinar – Relatório Final;-------------------------------------------------- 
 
Presente o Relatório Final do processo disciplinar aplicado à trabalhadora Lucinda Maria 
Pacheco Lopes Cachopo, que constitui documento anexo número cinco e faz parte integrante 
da presente ata, foi proposto aplicar à arguida a pena de despedimento prevista no artigo 
180º, nº 1, alínea d) da Lei nº 35/2014, de 20 de junho.-----------------------------------------------------
Foi deliberado por maioria e escrutínio secreto com quatro votos a favor e três votos brancos, 
aplicar a pena de despedimento à arguida, prevista no artigo 180º, nº 1, alínea d) da Lei nº 
35/2014, de 20 de junho.(Deliberação nº 114)------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.16. – Resumo Diário de Tesouraria nº 31, relativo ao dia catorze de 
fevereiro de dois mil e dezassete;-------------------------------------------------------------------- 
 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de três milhões, 
setecentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e noventa e cinco euros e quarenta e seis 
cêntimos, sendo três milhões, cento e noventa e cinco mil, cento e quarenta e sete euros e 
sessenta e sete cêntimos de operações orçamentais e quinhentos e cinquenta e seis mil, 
trezentos e quarenta e sete euros e setenta e nove cêntimos de operações não orçamentais, 
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o qual constitui documento anexo número seis 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.------------------ 
 
Aprovada por unanimidade em 
reunião de câmara realizada 
em 01 de março de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente 
 
 

____________________ 
João Manuel Rocha da Silva 

 

O Secretário 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício 
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