
 
 

Câmara Municipal de Beja  Telefone: 284311800 
Praça da República  email: geral@cm-beja.pt 
7800-427 Beja  home page: www.cm-beja.pt 

Ata número cinco, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a um 
de março 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 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 as faltas das Senhoras vereadoras, Sónia Maria Horta do Calvário e Ana Cristina 
Ribeiro Horta, faltas que lhes foram relevadas por terem sido consideradas justificadas, nos 
termos da alínea c) do artigo 39º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.------------------------------- 
 
 

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

 
E como se acharam em número legal para se constituírem em reunião, foi a mesma declarada 
aberta pelo Senhor Presidente, que iniciou os trabalhos da seguinte forma:-------------------------- 
 
 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata no 4/2017;--------------------------------------------- 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
colocou-se à consideração a ata no 4/2017, relativa à reunião de câmara realizada em quinze 
de fevereiro de dois mil e dezassete, a qual foi previamente distribuída por todos os eleitos e 
de seguida, aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 115)------------------------------------------------ 
 
 

1.1. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;--------------------------------- 
 
O vereador José Velez colocou as seguintes questões:-------------------------------------------------------
Chamou a atenção da câmara municipal, embora não seja diretamente da sua competência 
para o corte desmesurado de chorões que foi efetuado em Porto Peles pela junta de 
freguesia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perguntou se o executivo municipal em permanência já tem alguma opinião relativamente à 
transferência de competências previstas para as autarquias.---------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente referiu desconhecer aquilo que se passou com o corte de chorões mas 
pessoalmente é contra estas situações.--------------------------------------------------------------------------
No que se refere à transferência de competências é um assunto que será ainda tratado no 
âmbito da CIMBAL pelo que não existe nada em concreto, disse.------------------------------------------ 
 
O vereador Rui Marreiros perguntou em que ponto de situação se encontra a recuperação de 
estradas municipais. Deu conta que se continua a intervir na estrada que liga o Penedo Gordo 
a Santa Clara de Louredo mas a preocupação continua tendo em conta o investimento feito de 
quase meio milhão de euros, como já se falou noutras circunstâncias, dado que, do seu ponto 
de vista, o resultado tem ficado aquém do esperado, cinco meses, cinco quilómetros feitos, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente referiu em primeiro lugar que não há nenhum investimento que se pague 
num ano, depois se esses quilómetros fossem dados por empreitada ia-se o dinheiro da central 
e muito mais. Neste momento os serviços estão a concluir a estrada mencionada e preparando 
outras para, em princípio, no início do mês de abril começar a asfaltar. Disse ainda que esta 
opção de asfaltar por administração direta foi assumida e portanto depois será avaliada, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Rui Marreiros disse que independentemente da bondade ou não desta opção, é da 
opinião que a mesma é francamente discutível, porque foi considerado logo desde o primeiro 
dia errada, e passados dois/três anos considera que continua a ser errada a não ser que lhe 
provem o contrário, disse.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

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

 
Registo nº 216 de 30 de janeiro de 2017 do Gabinete de Ação Social, propondo a assinatura do 
protocolo de cooperação a celebrar entre o Município de Beja e a Comissão para a Cidadania 
e a Igualdade de Género, que constitui documento anexo número um e faz parte integrante 
da presente ata.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do referido protocolo, constam pequenas alterações ao documento original (a bold a nova 

formulação, rasurado que foi retirado) como por exemplo:-----------------------------------------------------
Clausula 3ª (Obrigações do Município de Beja):------------------------------------------------------------------
a) Adotar um Plano Municipal para a Igualdade e cidadania entre Mulheres e Homens, que 
integre a perspetiva de género enquanto estratégia no quadro da definição, execução e 
avaliação das políticas e ações desenvolvidas pelo Município;---------------------------------------------
b) Consolidar um grupo de trabalho que funcione como uma estrutura e/ou mecanismo de 
suporte à promoção da Igualdade de Género e de Oportunidades, dotando-os com os recursos 
necessários à execução das ações destinadas à implementação de medidas;--------------------------
i) Criar condições para a prestação de informação e para o encaminhamento de pessoas 
vítimas de violência doméstica e de género; - Retirou-se esta alínea, por se tratar de uma 
resposta que no concelho de Beja è dada pelo NAV;----------------------------------------------------------
k) Promover ações para a conciliação entre a vida profissional e a pessoal/familiar de mulheres 
e homens que residam e/ou trabalhem no concelho de Beja no Município de Beja;----------------
Das alterações anteriormente descritas, resultou o documento em anexo, sendo que se trata 
de uma formalização de uma parceria com a CIG, em que esta se propõe a prestar apoio 
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técnico e informativo relativamente à elaboração de um plano Municipal para a Igualdade e 
Cidadania, bem como ações a promover neste âmbito.-----------------------------------------------------
Refira-se que compete às Câmaras Municipais assegurar a integração da perspetiva de Género 
em todos os domínios de ação do Município, designadamente através da adoção de Planos 
Municipais para a Igualdade, nos termos da alínea q) do nº 1 do artigo 33º, do Anexo I da Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação (Regime Juridico das autarquias).--------------------
No âmbito do presente protocolo pretende-se intervir na área da igualdade de género e 
cidadania, de forma concertada e articulada, no contexto da rede social numa lógica de 
rentabilização de recursos técnicos, sendo que não será necessária a disponibilização de 
recursos financeiros para a concretização do protocolo ora proposto.----------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 116)---------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de aprovação de trabalhos adicionais da execução da 
empreitada de reabilitação do antigo edifício do Clube Bejense (Espaço 

Criativo) – 2ª modificação objetiva ao contrato de empreitada – 
suprimento de omissões;----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Informação nº 43/2017 de 22 de fevereiro do Serviço Jurídico, relativa ao assunto em 
epígrafe:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I – Dos factos:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Na sequência da abertura de procedimento de concurso público de empreitada acima 
mencionada e, por deliberação da Câmara Municipal de 02 de março de 2016, foi a mesma 
adjudicada à empresa CONSDEP – Engenharia e Construção SA, pelo valor de 374.037,11 €, ao 
qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, na quantia de 22.442,23 €, perfazendo o total de 
396.479,34 €.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. O contrato de empreitada foi celebrado no dia 29.04.2016 e visado pelo Tribunal de Contas 
em 22.6.2016 (Processo de Fiscalização Prévia 1069/2016).-----------------------------------------------------
3. No decurso da execução da empreitada, foi verificada a necessidade de se proceder à 
execução de trabalhos a mais, no valor de 39.184,55 €, a que acresce o IVA à taxa legal em 
vigor de 2.351,07 €, perfazendo o total de 41.535,62 €, que deu origem ao 1º adicional ao 
contrato, celebrado no dia 31.01.2017 e comunicado ao Tribunal de Contas para efeitos de 
fiscalização concomitante através do n/ofício nº 584, de 07.02.2017.-----------------------------------
4. Ainda, no decurso da execução da empreitada, está a ser verificada a nova necessidade de 
se proceder à execução de outros trabalhos adicionais mencionados na Informação nº 
008/2017, de 22.02.2017, da Fiscalização da Obra – Registo nº 1331, não previstos no contrato 
inicial e cuja necessidade surgiu após a picagem dos rebocos existentes e a melhor constatação 
do mau estado de conservação das paredes interiores do edifício, no valor de 12.231,96 €, a 
que acresce o IVA à taxa legal em vigor.--------------------------------------------------------------------------
5. O valor destes trabalhos adicionais representa 3,0% do preço contratual.--------------------------
6. Também, no decurso da execução da obra, o empreiteiro apresentou a lista de omissões, 
que são da responsabilidade do dono da obra e metade da sua responsabilidade, nos termos 
indicados na Informação nº 007/2017, de 22.02.2017, da Fiscalização da Obra – Registo nº 
1276, no valor de 22.181,72 €, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor.-------------------------------
7. O valor do suprimento de omissões representa 6% do preço contratual (obras de reabilitação 

ou restauro de bens imóveis).------------------------------------------------------------------------------------------
II – Enquadramento legal:-------------------------------------------------------------------------------------------
1. Os trabalhos adicionais que são necessários executar, identificados na Informação da 
Fiscalização da Obra mencionada em 4, são suscetíveis de se integrar no conceito de trabalhos 
a mais previsto no artigo 370º do Código dos Contratos Públicos, por evidenciar que só no 
decurso da obra foi possível identificar as situações que levam à necessidade da sua execução 
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e que se tornam indispensáveis à conclusão da obra, sendo que, neste caso, a necessidade 
surgiu após a picagem dos rebocos existentes e a melhor constatação do mau estado de 
conservação das paredes interiores do edifício.---------------------------------------------------------------
2. O instituto jurídico dos trabalhos a mais enquadra-se numa modificação objetiva do 
contrato de empreitada, sendo considerados trabalhos a mais “aqueles cuja espécie ou 
quantidade não esteja prevista no contrato” e depende da verificação cumulativa dos 
seguintes requisitos:--------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Se tenham tornado necessários à execução da mesma obra na sequência de uma 
circunstância imprevista; e ------------------------------------------------------------------------------------------
b) Não possam ser técnica ou economicamente separáveis do objeto do contrato sem 
inconvenientes graves para o dono da obra ou, embora separáveis, sejam estritamente 
necessários à conclusão da obra.----------------------------------------------------------------------------------
3. Isto é que, relativamente ao mapa de trabalhos inicial, há a necessidade de executar 
trabalhos para além das espécies nele constantes ou se se tratar de espécies de trabalhos 
previstas naquele mapa, o sejam em quantidade superior à ali referida para a espécie de 
trabalho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. E, ainda, que digam respeito à execução da mesma obra e, que, por isso, integram-se no 
objeto e fim do contrato, o que é o caso (portanto, não se tratam de trabalhos que não possam e 

devam ser objeto de uma empreitada autónoma).-----------------------------------------------------------------
5. Por outro lado, só pode ser ordenada a execução de trabalhos, tendo em conta as condições 
previstas no nº 2 do artigo 370º do CCP, sendo que, no caso em concreto, não é ultrapassado o 
limite previsto na alínea c), já que o valor dos trabalhos representam apenas 3% do preço 
contratual, a que acrescem os anteriores trabalhos a mais do 1º adicional que representam 
10,50 % do preço contratual, não excedendo em ambos os adicionais os 40% do preço 
contratual.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. No que diz respeito ao suprimento de omissões, umas são da inteira responsabilidade do 
dono da obra (Capítulo I – Demolições, ponto 1.1. do mapa de quantidades), na medida em que o 
empreiteiro as identificou na fase de formação do contrato mas o dono da obra não as aceitou 
e as outras são da responsabilidade de ambos na proporção de 50%, por se tratar de situações 
previstas no projeto de arquitetura e omitidas no mapa das quantidades, cuja deteção era 
exigível na fase de formação do contrato, enquadrando-se no disposto no artigo 378º, nº 3 e 
nº 5 do CCP, respetivamente.---------------------------------------------------------------------------------------
7. Só pode ser ordenada a execução de trabalhos de suprimento de omissões quando o 
somatório do preço atribuído a tais trabalhos não exceder 10% do preço contratual, o que não 
excede (excede 6%), por se tratar de uma obra de reabilitação ou restauro de um bem imóvel, 
estando esta situação enquadrada no disposto no artigo 376º, nº 4 do CCP.---------------------------
8. O empreiteiro tem a obrigação de executar os trabalhos a mais “desde que tal lhe seja 
ordenado por escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alterações aos elementos da 
solução da obra necessárias à sua execução…” (artigo 371º, nº 1 CC).-------------------------------------
Face ao exposto:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Considera-se, salvo melhor opinião, que estão reunidos os requisitos necessários para se 
submeter à apreciação e decisão do Órgão Executivo, nos termos conjugados dos artigos 36º, 
nº 1 do CCP e 18º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho:------------------------------------------------
a) A realização dos trabalhos adicionais e realização da respetiva despesa, no valor total de 
12.231,96 €, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor e, ainda, a aprovação da minuta 
referente ao contrato do 2º adicional.----------------------------------------------------------------------------
b) A realização do suprimento de omissões e a realização da respetiva despesa, no valor de 
22.181,72 €, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor.------------------------------------------------------
10. Para efeitos de autorização da realização da despesa pelo Órgão Executivo, deve, 
previamente acautelar-se o respetivo cabimento, compromisso, classificação orgânica e 
classificação económica.---------------------------------------------------------------------------------------------
11. A deliberação da Câmara Municipal deve ainda determinar o envio do 2º adicional ao 
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contrato e a comunicação do suprimento de omissões ao Tribunal de Contas, por estar sujeito 
à fiscalização concomitante deste Tribunal, nos termos do artigo 47º, nº 2 da Lei de 
Organização e Processo do Tribunal de Contas (LOPTC), no prazo de 60 dias a contar do início 
da sua execução.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. E, por fim, determinar a notificação do empreiteiro para a execução dos trabalhos 
adicionais em conformidade com o artigo 371º do CCP.-----------------------------------------------------
Os documentos referidos na presente informação constituem anexo número dois e fazem 
parte integrante da presente ata.----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores do PS a realização dos 
trabalhos adicionais e da respetiva despesa, no valor total de doze mil, duzentos e trinta e um 
euros e noventa e seis cêntimos + IVA à taxa legal em vigor e, ainda, a minuta referente 2ª 
modificação objetiva do contrato, bem como a realização do suprimento de omissões e a 
realização da respetiva despesa, no valor de vinte e dois mil, cento e oitenta e um euros e 
setenta e dois cêntimos + IVA à taxa legal em vigor.(Deliberação nº 117)--------------------------------- 
 
 

2.3. – Pedido de reconhecimento de interesse público municipal;--------------- 
 
Parecer de 17 de fevereiro de 2017 da Divisão de Administração Urbanística, informando o 
seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – A solicitação apresentada por URBEJA – Comércio de Produtos Alimentares Unipessoal, 
Ldª, visa a regularização da unidade pecuária existente há várias décadas na localização 
identificada, sem contudo referir expressamente se a situação de partida insere-se no âmbito 
definido no artigo 2º do Decreto-Lei nº 165/2014, de 05 de novembro, ou seja relacionada com 
uma atividade que tivesse sido suspensa.-----------------------------------------------------------------------
2 – A atividade é desenvolvida numa freguesia rural com uma base económica frágil, 
assumindo a exploração em causa um papel importante, não tanto em matéria de emprego, 
pois só ocupa um posto de trabalho, mas sobretudo na relação com as atividades 
agropecuárias a montante, e com o matadouro a jusante, ao nível da manutenção no concelho 
desta infraestrutura económica.-----------------------------------------------------------------------------------
3 – A realização da obra e a solicitação de declaração de interesse público municipal destina-se 
a regularizar uma atividade existente e não à ampliação da respetiva capacidade produtiva.-----
4 – Face a esta situação, o enquadramento legal tem como referência o decreto referido, que 
reflete a intenção clara da Administração Central de “regularização de um conjunto 
significativo de unidades produtivas que não dispõem de título de exploração ou de exercício 
válido face às condições atuais da atividade, designadamente por motivo de desconformidade 
com os planos de ordenamento do território vigentes ou com servidões administrativas e 
restrições de utilidade pública”.------------------------------------------------------------------------------------
5 – A implantação da instalação agropecuária insere-se, em termos de condicionantes, na RAN 

e na figura de ordenamento de espaço agrícola. Relativamente à RAN, uma parte corresponde 
a solos com classificações que permitem a integração automática naquela reserva e outra 
parte decorre dos solos abrangidos pelo perímetro de rega do Empreendimento de Fins 
Múltiplos de Alqueva.-------------------------------------------------------------------------------------------------
6 – Segundo a exposição apresentada, as instalações são “indispensáveis à unidade industrial, 
encontrando-se implantadas em local estratégico para o funcionamento da atividade, e sem 
alternativa de construção na zona envolvente”.---------------------------------------------------------------
7 – Sobre os impactes ambientais é referido que “a área circundante apresenta-se 
ecologicamente estabilizada, apesar da agricultura intensiva”. De referir ainda que não há 
conhecimento no Município de queixas sobre maus cheiros, ruídos anormais ou implicações 
paisagísticas por parte da população residente no agregado urbano de São Matias, situação 
reveladora que confirma a referência feita de ser uma área “ecologicamente estabilizada”.------
8 – Ao nível de condicionantes, há na área de intervenção da atividade, pelo menos, um 
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poço/furo, cujas zonas de proteção não abrangem as áreas edificadas, o que constitui um fator 
positivo, na medida em que pode sempre ocorrer uma falha na manipulação do estrume 
suscetível de poluir o estrato hídrico.-----------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto e para a regularização da atividade, em regime excecional e transitório, de 
acordo com o Decreto-Lei nº 165/2014, propõe que se declare o interesse público municipal, 
em conformidade com a solicitação apresentada pelo Senhor Francisco Nobre Urbano, 
referente à firma URBEJA – Comércio de Produtos Alimentares Unipessoal, Ldª.----------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com a abstenção do vereador Rui Marreiros e submeter à 
Assembleia Municipal. O vereador José Velez não votou por se encontrar ausente na altura da 
deliberação.(Deliberação nº 118)------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.4. – Proposta de aprovação de contrato-promessa de compra e venda 
de bem futuro sob condição resolutiva;---------------------------------------------------------- 

 
Informação nº 3 de 20 de fevereiro de 2017 da Divisão de Administração Urbanística, dando 
conhecimento que o presente contrato-promessa de compra e venda de bem futuro sob 
condição resolutiva a celebrar entre a empresa pública Infraestruturas de Portugal, SA, e o 
Município de Beja, que constitui documento anexo número três e faz parte integrante da 
presente ata, corresponde à passagem para a posse do município de três prédios sitos na Rua 
da Lavoura que ainda estavam na posse da empresa Infraestruturas de Portugal para 
possibilitar a demolição da banda habitacional constituída para além destes, por mais onze 
prédios já propriedade do município, no âmbito da requalificação urbana da Rua da Lavoura.---
o preço de venda é de 33.105,00 €, sendo o pagamento efetuado de 20% no ato da assinatura 
e 20% a título de reforço do sinal a liquidar na data do 1º ano e seguintes até à liquidação total 
do montante da compra e venda. A Câmara Municipal obriga-se a desocupar e demolir as 
edificações em causa.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 119)---------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Proposta de aprovação de minuta de contrato avulso de concessão 
do direito de exploração do Parque de Campismo de Beja;-------------------------- 

 
Presente a minuta de contrato avulso de concessão do direito de exploração do Parque de 
Campismo de Beja a celebrar entre o Município de Beja e WELKIN PARKS – Desenvolvimento 
Turístico e Imobiliário, Sociedade Unipessoal, Ldª, que constitui documento anexo número 
quatro que faz parte integrante da presente ata.-------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com três votos a favor e dois votos contra.(Deliberação nº 

120)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Os vereadores do Partido Socialista seguindo a posição que têm tido relativamente a esta 
matéria votaram desfavoravelmente por estarem contra esta resolução.------------------------------ 
 
 

2.6. – Pedido de autorização para celebração de acordo de regularização 
de dívida e prorrogação de prazo;-------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 1212 de 20 de fevereiro de 2017 do Gabinete de Ação Social, relativa à audiência 
prévia dos interessados, artigo 121º e seguintes do CPA/resolução do contrato de 
arrendamento apoiado – falta de pagamento das rendas da fração sita na Rua Pablo Neruda, 
nº 6, 3º esqº, em Beja.------------------------------------------------------------------------------------------------
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Na sequência do processo supra, procedeu-se à audiência prévia dos interessados em reunião 
de 31/01/2017, apurando-se a seguinte informação:---------------------------------------------------------
A arrendatária, Carla Andreia Dias Reis Lourenço Lança, ainda não habita o arrendado por 
falta de condições financeiras para adquirir os armários da cozinha e para efetuar outras 
reparações que são necessárias executar na fração;----------------------------------------------------------
Foi explicado ao agregado familiar a necessidade de ocuparem de imediato a habitação, tendo-
lhe sido dado o prazo de 10 dias úteis para indicarem à Câmara se pretendiam a entrega da 
fração à Câmara ou retomar o pagamento da renda mensal, e consequentemente da dívida 
das rendas habitacionais vencidas e não pagas, no valor de 6.384,18 €, por celebração de 
acordo de dívida.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Findo o prazo estipulado em 15/02/2017, foi referido pela arrendatária a pretensão da 
manutenção do direito à fração, tendo solicitado a prorrogação do prazo para ocupação da 
habitação até 30 de abril de 2017 (dois meses).-----------------------------------------------------------------
Assumiu assim a vontade de celebrar um acordo de regularização de dívida com a Câmara 
Municipal no valor de 50,00 €/mês (durante 10 anos) a que acresce o valor da renda mensal de 
126,52 €, atualizada nos termos da legislação em vigor e, ainda, o valor 9,00 €/mês de 
despesas de condomínio. O que significa que a arrendatária tem de pagar, mensalmente, o 
valor total de 185,52 €.----------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, na sequência da audiência de interessados, apresenta-se a proposta do 
arrendatário, para efeitos de decisão superior, neste caso, sobre:---------------------------------------
O pedido de autorização para a celebração do acordo de regularização da dívida, no valor de 
50,00 €, durante 10 anos;--------------------------------------------------------------------------------------------
O pedido de prorrogação do prazo para ocupar a habitação até ao dia 30 de abril de 2017.------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 121)---------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Anulação de faturas – parque de estacionamento subterrâneo da 
Avenida Miguel Fernandes;------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 6762 de 26 de outubro de 2016 do Serviço de Trânsito e Mobilidade, solicitando 
autorização para anulação da fatura nº 5712, referente ao mês de novembro, em nome de 
João Paulo Contreiras.------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado anular por unanimidade.(Deliberação nº 122)------------------------------------------------ 
 
Registo nº 8112 de 21 de dezembro de 2016 do Serviço de Trânsito e Mobilidade, solicitando 
autorização para anulação da fatura nº 6786, referente ao mês de janeiro de 2017, em nome 
de Pedro Daniel Ivo Jacinto.----------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado anular por unanimidade.(Deliberação nº 123)------------------------------------------------ 
 
Registo nº 372 de 09 de janeiro de 2017 do Serviço de Trânsito e Mobilidade, solicitando 
autorização para anulação das seguintes faturas:-------------------------------------------------------------
nº 4260, 5112 e 5668, referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2016, em 
nome de Cândido Joaquim Dores Rosa.-------------------------------------------------------------------------
nº 1937, referente ao mês de abril de 2016, em nome de Carla Alexandra Baião Xavier.---------- 
nº 2561 e 3205, referentes aos meses de maio e junho de 2016, em nome de Carlos Alberto 
Marques Gomes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
nº 683, 2510 e 4245, referentes a duas faturas repetidas e uma por não utilização do parque, 
em nome de Fernando António Santos Ramos.---------------------------------------------------------------
nº 4276 e 5128, por não utilização do parque, em nome de Maria Luisa Vilhena Água Doce.----
Foi deliberado anular por unanimidade.(Deliberação nº 124)------------------------------------------------ 
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Registo nº 777 de 01 de fevereiro de 2017 do Serviço de Trânsito e Mobilidade, solicitando 
autorização para anulação da fatura nº 156, referente ao mês de fevereiro, em nome de Filipe 
Correia Pinheiro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado anular por unanimidade.(Deliberação nº 125)------------------------------------------------ 
 
 

2.8. – Pedido de isenção de pagamento de taxas pela apreciação e 
deferimento de certidão de prédio construído antes de 1951;--------------------- 

 
Solicitado pela Santa Casa da Misericórdia de Beja a isenção do pagamento de taxas pela 
apreciação e deferimento de certidão, no valor total de 107,00 €, em como o prédio sito na 
Praceta Poeta Silva Palma, nº 2, em Beja, foi construído antes de 1951.--------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 126)----------------------------------------------- 
 
 

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

 
Solicitado pelo Despertar Sporting Clube, a isenção do pagamento relativo à cedência de 
transporte para uma deslocação a Sesimbra.-------------------------------------------------------------------
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 127)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Beja Basket Clube, a isenção do pagamento relativo à cedência de transporte 
para uma deslocação a Évora.------------------------------------------------------------------------------------
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 128)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Desportivo de Beja, a isenção do pagamento relativo à cedência de 
transporte para uma deslocação a Vila Nova de Milfontes.-------------------------------------------------
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 129)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança, a isenção do 
pagamento relativo à cedência de transporte para uma deslocação a Fátima.------------------------
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 130)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Cultural, Recreativo e Desportivo de Santa Vitória, a isenção do 
pagamento relativo à cedência de transporte para uma deslocação ao Fogueteiro, Seixal.--------
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 131)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Cultural e Desportivo da Trindade, a isenção do pagamento relativo à 
cedência de transporte para uma deslocação a Sonega, Cercal do Alentejo.--------------------------
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 132)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Infantil Coronel Sousa Tavares, a isenção do pagamento relativo à 
cedência de transporte para uma deslocação ao Teatro Politeama, 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 133)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Escola Básica com Jardim-de-Infância de Salvada, a isenção do pagamento 
relativo à cedência de transporte para uma deslocação ao Teatro Politeama e Pavilhão do 
Conhecimento, 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 134)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Patronato de Santo António, a isenção do pagamento relativo à cedência de 
transporte para uma deslocação à Vila Galé, Santa Vitória.-------------------------------------------------
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 135)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Patronato de Santo António, a isenção do pagamento relativo à cedência de 
transporte para uma deslocação Zoomarine, Algarve.-------------------------------------------------------
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 136)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Cruz Vermelha Portuguesa, a isenção do pagamento relativo à cedência de 
transporte para uma deslocação a Vila Viçosa e outra ao Badoka Parque.------------------------------
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 137)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Liga dos Combatentes – Núcleo de Beja, a isenção do pagamento relativo à 
cedência de transporte para uma deslocação a Fátima.-----------------------------------------------------
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 138)------------------------------------------------------------- 
 
 

2.16. – Resumo Diário de Tesouraria nº 40, relativo ao dia vinte e sete de 
fevereiro de dois mil e dezassete;-------------------------------------------------------------------- 
 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de três milhões, 
setecentos e sessenta e oito mil, cento e quarenta e quatro euros e um cêntimo, sendo três 
milhões, cento e noventa e oito mil, setecentos e cinco euros e doze cêntimos de operações 
orçamentais e quinhentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e trinta e oito euros e oitenta 
e nove cêntimos de operações não orçamentais, o qual constitui documento anexo número 
cinco que faz parte integrante da presente ata.---------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3. – Período de Intervenção do Público;----------------------------------------------------------- 

 
O munícipe Júlio Raimundo, propôs, se não houver inconveniente, que se desbastasse a 
ramagem que se encontra no canto superior direito da muralha junto à Caixa Geral de 
Depósitos, para a deixar a descoberto.--------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Constantino, proprietário da Casa dos Arcos, referiu que tem tido propostas para 
arrendar o piso superior e evidentemente que não o quis ainda fazer sem informar primeiro a 
câmara, portante se esta não tiver interessada avançaria com o processo.---------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara aconselhou o senhor Constantino a fazer essa pretensão por 
escrito até para sua salvaguarda, porque no caso de compra seria obrigatório, como é para 
arrendamento não sabe, disse.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

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

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

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram quinze horas e 
trinta minutos da qual, para constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57º da Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro, que eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, 
nomeado por deliberação de câmara, datado de 22 de outubro de 2013, para secretariar as 
reuniões do órgão executivo, redigi e subscrevo.-------------------------------------------------------------- 
 
Aprovada por maioria com duas 
abstenções em reunião de 
câmara realizada em 15 de 
março de 2017. 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 
 
 

__________________ 
João Manuel Rocha da Silva 

 
 
 
 
 
 

 

O Secretário 
 
 

_________________ 
João Daniel Frazão Felício 
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