
 
 

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 seis, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
quinze 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, 
Sónia Maria Horta do Calvário, Manuel Fernando Neves de Oliveira, José Domingos Negreiros 
Velez, Ana Cristina Ribeiro Horta e Rui Inácio Marreiros.----------------------------------------------------
A assessorar o Executivo esteve também presente o Jurista, Dr. Juvenal Bastos da Cunha.--------
Secretariou a reunião, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, em conformidade com o 
disposto no número dois do artigo quinquagésimo sétimo da lei número setenta e cinco barra 
dois mil e treze de doze de setembro.---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

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

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata no 5/2017;--------------------------------------------- 

 
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 5/2017, relativa à reunião de câmara realizada em um de 
março de dois mil e dezassete, a qual foi previamente distribuída por todos os eleitos e de 
seguida, aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 139)------------------------------------------------ 
 
 

1.1. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;--------------------------------- 
 
A vereadora Ana Horta quis registar que continua sem receber os elementos solicitados sobre 
o espetáculo com Katia Guerreiro que ocorreu na Praça da República em agosto do ano 
passado, bem como o relatório final sobre a Passagem de Ano, disse.---------------------------------- 
 
O vereador José Velez apresentou a seguinte Moção, em nome dos vereadores do PS:------------
Mais cargos na Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública do Alentejo 
(AMGAP), pagam os contribuintes:--------------------------------------------------------------------------------
“A permanência do sistema de abastecimento de água para consumo público e de saneamento 
de águas residuais na órbita de responsabilidades da gestão pública deve ser a garantia de que 
o acesso dos cidadãos à agua está salvaguardada de apetites privados em que o foco da 
prestação dos serviços deixa de ser as pessoas e o interesse público.-----------------------------------
O esforço para acautelar as derivas e as tentações de privatização passa pela boa gestão dos 
sistemas de modo a assegurar uma boa saúde financeira e o acesso dos cidadãos aos serviços 
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em condições de justiça e a preços justos.----------------------------------------------------------------------
É esse o sentido que deve presidir ao esforço de gestão dos Municípios, assegurar um bom 
serviço, sustentável e a preços que não coloquem em risco o acesso dos cidadãos a serviços 
básicos para as suas vidas. ------------------------------------------------------------------------------------------
Sem fundamentação técnica que o justificasse, sem que a necessidade tivesse sido identificada 
no funcionamento da instituição, sem que tivesse havido concertação e sem qualquer 
benefício para a gestão da Água Pública no Alentejo, foi proposto e aprovador pela maioria da 
CDU, a criação de mais dois cargos de administrador executivo no Conselho de Administração 
da AMGAP.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que o sistema resulta de uma parceria dos Municípios com o Estado, através das 
Águas de Portugal; considerando ainda que um administrador executivo custa ao sistema cerca 
de 105.000,00 €/ano e que a criação de mais um cargo para os municípios e de outro para as 
Águas de Portugal resultará num encargo anual de mais 210.000,00 €, a serem suportados 
pelos contribuintes através do tarifário; considerando por último que ao longo dos anos 
conseguimos no Alentejo estabelecer um sistema de abastecimento de água e de saneamento 
de águas residuais que se constituiu uma referência de bom funcionamento ao ponto de ser 
acompanhado, como exemplo, pelo Banco Mundial, a Câmara Municipal de Beja, reunida a 15 
de abril de 2017, deliberou:-----------------------------------------------------------------------------------------
1. Saudar o esforço de permanência do sistema de abastecimento de água para consumo 
público e de saneamento de águas residuais na órbita de responsabilidades da gestão pública 
no Alentejo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Rejeitar a criação de mais dois cargos executivos no Conselho de Administração da 
Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública do Alentejo (AMGAP) por significar um 
aumento de despesa da ordem dos 210.000,00 €/anos, sem qualquer necessidade identificada, 
a ser suportada pelos contribuintes através do tarifário.----------------------------------------------------
3. Rejeitar a concretização de aumentos de tarifário a serem pagos pelos Munícipes de Beja 
decorrentes desta criação de mais dois cargos de administração.”, disse.------------------------------ 
 
O Senhor Presidente da Câmara, lembrou que o acordo parassocial foi alterado, alteração 
aprovada por unanimidade e que dizia o seguinte: “Tendo em conta que se trata de um 
sistema intermunicipal e que a ERSAR no seu parecer referiu que importa garantir uma voz 
ativa destes parceiros na direção e controle da atividade gestora da parceria.”.----------------------
Em seguida deu a palavra ao vereador Manuel Oliveira.----------------------------------------------------- 
 
O vereador Manuel Oliveira, como representante do município na AMGAP, informou que na 
última Assembleia Geral o que ficou reproduzido pelos representantes dos diferentes 
municípios, não foi a falta de nomear mais um administrador, embora exista essa possibilidade 
no acordo de parceria e portanto se a empresa Águas de Portugal entender fazer essa 
nomeação pois fá-la-á.----------------------------------------------------------------------------------------------
Referiu que os concelhos de Beja e Aljustrel têm vivido dias não muito agradáveis do ponto de 
vista da qualidade de água da rede pública de abastecimento, que resulta de particularidades 
inerentes à ETA e ao ponto de captação, mas também de alguma falta de capacidade de 
resposta imediata para resolver situações que tenham de ser resolvidas.------------------------------
Acrescentou que as empresas Águas do Alentejo e Águas de Portugal têm a tempo inteiro 
administradores na AgdA e os municípios não têm. Os municípios são representados nas 
reuniões com a administração por presidentes de câmara e vereadores a tempo inteiro e 
portanto, do ponto de vista da parceria, enquanto a situação que está criada for esta, os 
municípios devem fazer valer a sua posição, nomeadamente a necessidade de uma 
representação permanente no Conselho de Administração, aliás a decisão de nomear um 
administrador foi primeiro tomada no conselho executivo, do qual o Partido Socialista também 
faz parte, pelo que não compreende qual é a estranheza.-------------------------------------------------- 
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Relativamente aos gastos, referiu que não se pode ser ingénuo, outras nomeações ocorreram 
e ninguém se insurgiu, porque se estas ocorrem dentro de uma determinada lógica e benefício 
pois que assim seja e portanto não considera haver razão para se estarem a insurgir sobre uma 
situação que vai de encontro justamente ao que os municípios defendem, nomeadamente, o 
ataque permanente à gestão da água.---------------------------------------------------------------------------
Relativamente à moção, depreende que os senhores vereadores estão contra uma situação 
que privilegia a posição dos municípios naquilo que é uma área importantíssima como é o 
abastecimento público de água.------------------------------------------------------------------------------------  
 
O vereador Rui Marreiros referiu que o entendimento não é esse, aliás é reforçado pelo que o 
vereador Manuel Oliveira disse, nomeadamente os problemas operacionais que se refletem 
em Beja e Aljustrel e noutros concelhos por ventura, e portanto a questão da nomeação de um 
administrador executivo para a empresa Águas Públicas do Alentejo não os vai resolver.---------
Considerou também que a opinião manifestada, menoriza o papel que os municípios têm 
como representantes que integram o Conselho de Administração, órgão que gere as Águas 
Públicas do Alentejo, porque os representantes dos municípios que fazem parte dele repartem 
a responsabilidade sobre tudo o que é aprovado e tanto quanto se sabe o Conselho de 
Administração tem funcionado, aliás ninguém melhor que os presidentes de câmara saberão 
os problemas do dia-a-dia de cada município, uma vez que têm contato com o setor.--------------
Acrescentou que ninguém se está aqui a defender do ataque à água pública nem ao fantasma 
da privatização e ao que parece esta decisão de ter um administrador executivo a tempo 
inteiro não será assim tão consensual dentro dos municípios da CDU.-----------------------------------
Referiu também que não há dúvidas que todos municípios têm interesse na defesa da água 
pública, numa qualidade de serviços ao mais baixo custo e em servir as suas populações, as 
dúvidas é que isto se resolva e transforme tudo com um administrador executivo, disse.--------- 
 
O vereador José Velez referiu que sempre foi contra a privatização da água e nunca foi grande 
defensor do atual sistema mas as coisas desenvolveram-se neste sentido e há que viver com 
elas, portanto há que as respeitar e tentar que funcionem o melhor possível.------------------------
Quem gere as Águas do Alentejo de uma forma objetiva, a nível de grandes medidas, 
orçamento e planos de atividades é o Conselho de Administração composto por cinco 
elementos, se houver mais um passam a ser seis e, como se sabe, os conselhos de 
administração devem ter um número ímpar, portanto, obviamente não irão ser seis mas sete. 
Se esta questão é ter uma voz ativa nas votações mais importantes fica tudo na mesma.---------
Se lhe disserem que estar a tempo inteiro melhora toda a atividade das Águas do Alentejo 
tudo bem, mas na sua opinião não é por ai que as coisas não funcionam, bem pelo contrário, 
não funcionam ou porque não existem meios operacionais e técnicos suficientes ou porque 
não há capacidade política para as coisas se desenvolverem de outra maneira, portanto não vê 
vantagens rigorosamente nenhumas em aumentar de cinco para sete os elementos no 
conselho de administração, disse.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Ana Horta, tendo em conta todos os argumentos usados para que haja mais dois 
elementos no concelho de administração, espera que as pessoas escolhidas sejam de 
reconhecido mérito na área, porque se não, cai por terra tudo aquilo que foi dito, disse.---------- 
 
Colocada à votação, foi a Moção rejeitada com quatro votos contra (CDU) e três votos a favor 
(PS).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
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2. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

2.1. – Proposta de aprovação de Edital;----------------------------------------------------------- 
 
Presente a proposta de Edital para concessão da exploração do serviço público referente à 
cafetaria do Pax-Júlia Teatro Municipal, que constitui documento anexo número um e faz 
parte integrante da presente ata.----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 140)---------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de aprovação de minutas de contratos;-------------------------------- 

 
Presente a proposta de minuta de contrato de concessão da cafetaria da Biblioteca Municipal 
José Saramago, ao Senhor Rui Manuel Rosa Batista, pelo valor de 470,00 €/mês, que constitui 
documento anexo número dois e faz parte integrante da presente ata.--------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 141)---------------------------------------------- 
 
Presente a proposta de minuta de contrato de concessão da fração nº 6 do pavilhão das 
microempresas, sito no Parque Industrial de Beja, ao Senhor Tiago Magalhães Jesus Serra, 
pelo valor de 268,71 €/mês, que constitui documento anexo número três e faz parte 
integrante da presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 142)---------------------------------------------- 
 
Presente a proposta de minuta de contrato de concessão da loja nº 5, zona 1 exterior do 
Mercado Municipal de Beja, ao Senhor Manuel Francisco Roque da Cruz, pelo valor de 216,10 
€/mês, que constitui documento anexo número quatro e faz parte integrante da presente 
ata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 143)---------------------------------------------- 
 
Presente a proposta de minuta de contrato de concessão da loja nº 13, zona 3 interior do 
Mercado Municipal de Beja, ao Senhor Rui Miguel Batista Guerreiro, pelo valor de 117,87 
€/mês, que constitui documento anexo número cinco e faz parte integrante da presente ata.---
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 144)---------------------------------------------- 
 
Presente a proposta de minuta de contrato de concessão da loja nº 16, zona 4 interior (piso 1) 
do Mercado Municipal de Beja, à empresa Paiva Oculista, Ldª, pelo valor de 47,82 €/mês, que 
constitui documento anexo número seis e faz parte integrante da presente ata.------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 145)---------------------------------------------- 
 

 

2.3. – Proposta de aprovação de repartição de encargos;------------------------------ 

 
Presente a repartição de encargos relativa ao contrato avulso de prestação de serviços para 
solução global de comunicações:---------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ano 2017 (10 meses) 2018 (12 meses) 2019 (2 meses) 

Valor 9.648,10 € 11.577,72 € 1.929,62 € 
 

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 146)---------------------------------------------- 
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2.4. – Propostas de atribuição de subsídios;---------------------------------------------------- 

 
Registo nº 1593 de 07 de março de 2017 do Serviço de Dinamização Socioeducativa, propondo 
a atribuição dos seguintes subsídios no âmbito das comemorações do carnaval na cidade e 
freguesias rurais do Concelho de Beja:-------------------------------------------------------------------------- 
 

Escola/Instituição Valor 

Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja 1.305,00 € 

Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja 552,00 € 

Associação Para o Ensino – Escola Profissional Bento de Jesus Caraça 66,00 € 

Centro Infantil da Santa Casa da Misericórdia 76,50 € 

Centro Social e Paroquial do Salvador  210,00 € 

Associação Escola Aberta  112,50 € 

Centro de Paralisia Cerebral 31,50 € 

Centro Infantil Coronel Sousa Tavares 225,00 € 

Reino da Pequenada 45,00 € 

Centro Social Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança  45,00 € 

O Avião – Associação de D. S. e Desportivo do Bairro da Base Aérea 11 27,00 € 
 

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 147)---------------------------------------------- 
 
Registo nº 1698 de 13 de março de 2017 do Serviço de Museus e Património, propondo a 
atribuição de subsídios à atividade regular das associações culturais do concelho, no valor 
total de 73.250,00 €, no âmbito do PAMA – Programa de Apoio ao Movimento Associativo 
2017, identificados no mapa que se junta e que constitui documento anexo número sete que 
faz parte integrante da presente ata.-----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 148)---------------------------------------------- 
 
Registo nº 1693 de 13 de março de 2017 do Serviço de Desporto, propondo a atribuição de 
subsídios à atividade regular das associações desportivas do concelho, 1ª tranche, no valor 
total de 54.984,00 €, no âmbito do PAMA – Programa de Apoio ao Movimento Associativo 
2017, identificados no mapa que se junta e que constitui documento anexo número oito que 
faz parte integrante da presente ata.-----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 149)---------------------------------------------- 
 
Registo nº 1701 de 13 de março de 2017 do Serviço de Museus e Património, propondo a 
atribuição de um subsídio, no valor total de 500,00 €, ao Grupo Coral de Beja, com o objetivo 
de apoiar a organização de um encontro de grupos corais, o qual deverá ocorrer na Casa da 
Cultura de Beja, no próximo dia 18 de Março. Trata-se de uma iniciativa que visa assinalar a 
participação do grupo num programa televisivo.--------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 150)---------------------------------------------- 
 
Registo nº 1745 de 14 de março de 2017 do Serviço de Museus e Património, propondo a 
atribuição de um subsídio, no valor total de 3.750,00 €, à Associação para a Defesa do 
Património Cultural da Região de Beja, com o objetivo de apoiar um conjunto de iniciativas 
pontuais que vai organizar brevemente, nomeadamente:--------------------------------------------------
Festa do Azulejo (maio) – 1.750,00 €;-----------------------------------------------------------------------------
Festa das Maias (maio) – 1.500,00 €;------------------------------------------------------------------------------
Edição de postais com imagens de Beja da autoria de fotógrafos locais – 500,00 €.-----------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 151)---------------------------------------------- 
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Registo nº 1696 de 13 de março de 2017 do Serviço de Desporto, propondo a atribuição dos 
seguintes apoios às entidades que desenvolvem a prática da columbofilia e atendendo ao valor 
social e cultural da atividade, no âmbito da Associação Columbófila do Distrito de Beja e de 
acordo com a sua dimensão:---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Entidade Valor 

ACR Zona Azul 230,00 € 

CRD Cabeça Gorda 270,00 € 

Sociedade Columbófila Asas Alentejanas 230,00 € 

Sociedade Columbófila Asas de Beja 700,00 € 
 

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 152)---------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Proposta de atribuição de auxílios económicos 2016/2017 – 6º 
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, auxilio económico, no valor de 60,00 €, ao aluno Gonçalo 
José Rosa Rijo, recentemente transferido para a Escola Básica de São João Baptista.---------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 153)---------------------------------------------- 
 
 

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

 
Este assunto foi retirado.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Direitos de preferência;---------------------------------------------------------------------------- 

 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender a fração Q do prédio sito na Rua Gomes Palma, nos 21, 23 e 25 e Rua do 
Vale, nº 24, em Beja, pelo valor de 20.000,00 €, 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 154)-------- 
 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender a fração P do prédio sito na Rua Gomes Palma, nos 21, 23 e 25 e Rua do 
Vale, nº 24, em Beja, pelo valor de 18.000,00 €, 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 155)-------- 
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Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender a fração A do prédio sito no Beco da Fonte Santa, nº 10, em Beja, pelo 
valor de 43.000,00 €, 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 156)-------- 
 
Requerido por Códigos e Argumentos, Mediação Imobiliária, Ldª, que pretendendo vender a 
fração M do prédio sito na Rua de Mértola, nº 71, 2º andar, em Beja, pelo valor de 55.000,00 €, 
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 157)-------- 
 
Requerido por Códigos e Argumentos, Mediação Imobiliária, Ldª, que pretendendo vender a 
fração O do prédio sito na Rua de Mértola, nº 71, 3º andar, em Beja, pelo valor de 57.000,00 €, 
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 158)-------- 
 
Requerido pelo Banco Comercial Português, SA, que pretendendo vender a fração B do prédio 
sito na Rua dos Infantes, nos 2, 4, 6 e 8 e Praça da República, nos 23, 24 e 25, 1º e 2º andar com 
entrada pela Rua dos Infantes, nº 6, pelo valor de 115.000,00 €, 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 159)-------- 
 
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 160)-------- 
 
Requerido por José Manuel Cardoso, que pretendendo vender a fração L do prédio sito na Rua 
António Sérgio, nº 3, 2º dtº, em Beja, pelo valor de 45.000,00 €, 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 161)-------- 
 
 

2.8. – Pedido de emparcelamento simples;----------------------------------------------------- 

 
Solicitado por Maria de Lurdes Figueira Nascimento Valério, a emissão de parecer para o 
emparcelamento dos prédios rústicos inscritos na matriz sob os números, Secção I artigo 64º, 
Secção F artigo 49º, Secção F artigo 50º, sua propriedade e, João Francisco Jorge do 
Nascimento Tareco, proprietário dos prédios rústicos inscritos na matriz sob os números, 
Secção I artigo 74º, Secção I artigo 66º e Secção I artigo 65º, todos na União de Freguesias de 
Albernoa e Trindade. Pretendem os requerentes a divisão dos prédios mencionados 
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anteriormente, dando origem a quatro novos prédios.------------------------------------------------------
Do ponto de vista urbanístico nada há a referir, o pedido de emparcelamento simples respeita 
o definido no regulamento do PDMB, nomeadamente o indicado no artigo 38º e seguintes, 
pelo que não se vê inconveniente no deferimento do pedido.---------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 162)---------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Proposta de isenção de taxas referentes a esplanadas no Centro 
Histórico de Beja;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 1597 de 07 de março da Divisão de Administração Urbanística, informando que 
reforçando o objetivo de estimular na área do município o exercício de atividades económicas 
e, consequentemente a dinamização da economia local de emprego, com especial incidência 
no Centro Histórico de modo a contribuir para a dinamização e desenvolvimento urbano desta 
importante área da cidade é intenção desta Câmara Municipal isentar em 2016 o pagamento 
de taxas de instalação de esplanadas no domínio público municipal.------------------------------------
Assim propôs que na área do Centro Histórico tal como definida no Plano Parcial de 
Urbanização do Núcleo Central Histórico da Cidade de Beja e no PDM e identificada na planta 
anexa sejam isentas as seguintes taxas no respeitante a instalação de esplanadas no domínio 
público municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Taxa de apreciação no valor de 25,00 € por pedido.----------------------------------------------------------
Taxa de deferimento da ocupação do domínio público municipal – 0,05 €/m2

/dia.------------------
Emissão do respetivo alvará – 10,00 € por alvará.-------------------------------------------------------------
Esta isenção não invalida que tenham que ser concretizados os pedidos de licenciamento.-------
Para as esplanadas que já tenham a taxa liquidada em 2017, foi proposto que as mesmas 
fossem devolvidas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 163)---------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Proposta de isenção de taxas relativas à interrupção de trânsito;--- 

 
Solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São João Baptista, a isenção de 
taxas relativas à interrupção de trânsito, no valor de 35,00 €, na Rua Estado da Índia, Rua de 
Angola, Rua São Tomé e Príncipe, Rua de Timor e Rua de Moçambique, para realização da 
Procissão Comemorativa dos 16 anos do Monumento ao Imaculado Coração de Maria, no dia 
12 de março de 2017.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 164)---------------------------------------------- 
 

 

2.11. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído e licenças de recinto improvisado;---------------- 

 
Solicitado pelo Futebol Clube Albernoense, a isenção do pagamento de taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído, no valor de 55,00 €, no âmbito da inauguração da sede, 
no dia 03 de março de 2017, na Rua Dr. Jaime Palma Mira, nº 37, em Albernoa.---------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 165)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, 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 da IV Edição do Silarca Festival do Cogumelo, nos dias 03, 04 e 05 de 
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março de 2017, na Praça Magalhães Lima, nº 6, em Cabeça Gorda.--------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 166)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Junta de Freguesia de São Matias, a isenção do pagamento de taxas devidas 
pela emissão de licença especial de ruído, no valor de 55,00 €, referente à realização de baile, 
no dia 04 de março de 2017, na Casa do Povo.-----------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 167)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Beja, 
a isenção do pagamento de taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, no valor 
de 55,00 €, referente à realização de eventos, entre os dias 16 e 24 de fevereiro de 2017, junto 
à sede do Despertar Sporting Clube.------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 168)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Comissão de Finalistas da Escola 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 €, referentes à realização de baile, no dia 04 de março de 
2017.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 169)----------------------------------------------- 
 
 

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

 
Solicitado pela Associação de Reformados de Cabeça Gorda, a isenção do pagamento relativo 
à cedência de transporte para uma deslocação a Tavira.----------------------------------------------------
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 170)------------------------------------------------------------- 
 
 

2.13. – Pedido de parecer sobre a alteração da escala de turnos das 
farmácias do Município de Beja;----------------------------------------------------------------------- 

 
Informação nº 50/2017 de 07 de março do Serviço Jurídico, dando conhecimento que a 
Administração Regional de Saúde do Alentejo, IP, solicita a emissão de parecer sobre a 
alteração da escala de turnos das farmácias do Município de Beja, aprovada para o ano 2017, 
ao abrigo do disposto no Decreto-Lei nº 53/2007, de 08 de março, na redação conferida pelo 
Decreto-Lei nº 172/2012, de 01 de agosto, que regula o horário de funcionamento das 
farmácias de oficina e do artigo 4º, nº 2 da Portaria nº 277/2012, de 12 de setembro.-------------
A alteração da escala de turnos deve-se ao facto da farmácia J. A. Pacheco pretender alterar o 
seu horário de funcionamento de 24 horas por dia (que praticava desde o ano 2013), para passar 
a entrar na escala de turnos.----------------------------------------------------------------------------------------
Refira-se que, pela verificação da escala de turnos todas as farmácias do Município de Beja são 
farmácias de turno de serviço permanente, exceto a farmácia de Beringel que é uma farmácia 
de turno de regime de disponibilidade.--------------------------------------------------------------------------
Refira-se que, as farmácias de turno de serviço permanente “mantém-se em funcionamento, 
ininterruptamente, desde a hora de abertura até à hora de encerramento do dia seguinte.” 
(artigo 10º do Decreto-Lei nº 53/2007, de 08 de março).----------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade emitir parecer favorável.(Deliberação nº 171)------------------------ 
 
 



 

Página 10 de 11 
 

2.14. – Dados relativamente a empréstimos de médio e longo prazo;--------- 

 
Presente os dados do 4º trimestre de 2016 relativamente a empréstimos de médio e longo 
prazo referentes à EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, EM, que 
constituem documento anexo número nove e fazem parte integrante da presente ata.-----------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.15. – Relatório sobre execução orçamental;------------------------------------------------- 
 
Presente o relatório sobre a execução orçamental do 4º trimestre de 2016 da EMAS – Empresa 
Municipal de Água e Saneamento de Beja, EM, de harmonia com o estabelecido na alínea e) 
do artigo 42º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, que constitui documento anexo número dez 
e faz parte integrante da presente ata.---------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.16. – Relatório sobre a qualidade da água do concelho de Beja;---------------- 

 
Em conformidade com o disposto no nº 1 e nº 5 do artigo 17º do Decreto-Lei nº 306/2007, de 
27 de agosto, remete a EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, EM, Edital 
referente ao resumo dos resultados analíticos obtidos no controlo de qualidade da água 
destinada ao consumo humano, no concelho de Beja durante o 4º trimestre de 2016, que 
constitui documento anexo número onze e faz parte integrante da presente ata.-------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.16. – Resumo Diário de Tesouraria nº 50, relativo ao dia catorze de 
março de dois mil e dezassete;------------------------------------------------------------------------- 
 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de três milhões, duzentos 
e cinquenta e um mil, seiscentos e quarenta e um euros e sessenta e três cêntimos, sendo 
dois milhões, seiscentos e oitenta mil, oitocentos e noventa e cinco euros e noventa e nove 
cêntimos de operações orçamentais e quinhentos e setenta mil, setecentos e quarenta e 
cinco euros e sessenta e quatro cêntimos de operações não orçamentais, o qual constitui 
documento anexo número doze 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.------------------ 
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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 unanimidade em 
reunião de câmara realizada 
em 05 de abril de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 
 
 

__________________ 
João Manuel Rocha da Silva 

 

O Secretário 
 
 

_________________ 
João Daniel Frazão Felício 
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