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Ata número sete, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
cinco de abril 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 Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado, Vice-
Presidente da Câmara, estando presentes os senhores vereadores, 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.---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
Constatou-se a falta do Senhor Presidente da Câmara, João Manuel Rocha da Silva, falta que 
lhe foi relevada por ter sido considerada justificada, nos termos da alínea c) do artigo 39º da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

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

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata no 6/2017;--------------------------------------------- 

 
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 6/2017, relativa à reunião de câmara realizada em quinze 
de março de dois mil e dezassete, a qual foi previamente distribuída por todos os eleitos e de 
seguida, aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 172)---------------------------------------------------- 
 
 

1.1. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;--------------------------------- 
 
O vereador José Velez alertou mais uma vez para os problemas que se têm verificado nos 
agrupamentos, particularmente questões que têm sido abordadas ao longo deste mandato 
desde a degradação das instalações, alimentação bem como aspetos de indisciplina e 
insegurança que têm sido levantados pelos pais e encarregados de educação, disse.--------------- 
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A vereadora Ana Horta perguntou se a Câmara Municipal já sabe quem vais ser o novo 
administrador executivo no Conselho de Administração da AgdA – Águas Públicas do Alentejo, 
uma vez que têm conhecimento que será a Engª Susana Ramalho.-------------------------------------- 
 
O vereador Manuel Oliveira informou que foi um nome apontado mas a decisão ainda não foi 
tomada e portanto pela via certa e adequada será tornada pública, disse.-----------------------------  
 
O vereador Rui Marreiros considerando que este é o órgão próprio para se debater estes 
assuntos e sendo realmente este de interesse municipal, até regional, não se perde nada em 
falar com bastante profundidade.---------------------------------------------------------------------------------
Referiu que a divergência de posições tem razões diferentes, uma delas é o facto de 
considerarem que não é aumentando o conselho de administração que se vão resolver os 
problemas, aliás este aumento duplicará os custos porque, como se sabe, a Águas de Portugal 
irá nomear outro administrador executivo e a AgdA, que suportava neste momento o 
vencimento de um, passará a suportar o vencimento de três.---------------------------------------------
Acabam por concordar que se tem que ser, pelo menos que cumpram dois critérios que estão 
na base até da justificação da maioria CDU que impôs esta alteração, nomeadamente a 
representatividade dos municípios e que seja uma pessoa de reconhecida competência no 
sector, cuja intervenção no dia-a-dia, presente na gestão da empresa possa de alguma forma 
trazer essa mais-valia.-------------------------------------------------------------------------------------------------
O nome avançado, traz mais dois problemas, um, a Engª Susana Ramalho tanto quanto se 
sabe, tem um percurso que não está muito próximo do sector da água, o que não quer dizer 
que não venha a estar e o segundo é a tal representatividade municipal que ficará ferida de 
alguma forma porque sendo a AgdA uma empresa que fornece água à baixa é indiscutível que 
têm de haver uma ligação permanente dos municípios e essa representatividade seria muito 
melhor se fosse feita por um vereador ou por um presidente de câmara, aliás como tem sido 
até agora e como é no caso do restante conselho de administração.------------------------------------
Outra preocupação é se realmente se vier a concretizar a entrada da Engª Susana Ramalho 
para o conselho de administração da AgdA o que é que vai acontecer à RESIALENTEJO, ou seja, 
se acham que é uma destabilização do conselho de administração da AgdA esta introdução, 
também acham que é uma destabilização da administração da RESIALENTEJO esta saída de uma 
pessoa que deixa de prestar e colocar ao dispor a sua mais-valia, saindo de um sector que 
conhece para outro que desconhece. Terminou questionando se já se sabe como é que vai ser 
gerido este problema, disse.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Manuel Oliveira referiu que não foi proposto um nome, foram propostos vários 
para este cargo e alguns deles foram presidentes de câmara. Foi tomada uma decisão da 
Assembleia-Geral da AMGAP que toma como boa, se os vereadores do PS não entendem da 
mesma forma estão naturalmente no seu direito.------------------------------------------------------------
Referiu que no fundo o que importa é o interesse das populações relativamente à rede pública 
de abastecimento de água e sabe-se que a lógica que está neste momento introduzida no 
sector da água nem sempre tem este conceito e noção em conta, portanto é bom que se 
preveja no tempo o caminho que as coisas possam efetivamente tomar.------------------------------
Em função desta lógica, dentro do modelo que temos constituído na área de intervenção da 
AMGAP, ou os municípios se preparam para ter uma voz ativa nas decisões que têm de ser 
tomadas a todo o momento com uma representação efetiva na administração da rede em alta 
ou quando os problemas chegam aos municípios através da Assembleia já é tarde, aliás, 
tivemos um exemplo há bem pouco tempo, claro e gritante de como a resposta tardia a 
necessidades que são identificadas podem conduzir à ineficácia e perda de qualidade do 
serviço e daqui surgiu a necessidade dos municípios acionarem um mecanismo previsto na 
parceria que ainda não tinham feito, nomeadamente nomearem um administrador, fizeram-no 
agora em boa hora, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O vereador José Velez quis acrescentar que na sua opinião este assunto deveria estar a ser 
resolvido do ponto de vista técnico e não do ponto de vista político, não discute pessoas, 
discute sim a onerosidade e as razões de facto que levam a que isto aconteça, disse.-------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de resolução do acordo de colaboração;------------------------------- 

 
Presente o ofício 86/DSBC/2017 de 24 de março, enviado pela Diretora Regional de Cultura do 
Alentejo, Ana Paula Amendoeira, informando que tal como resultou das reuniões que têm 
vindo a ser realizadas e uma vez que os terrenos onde se situa a Villa Romana de Pisões são 
propriedade da Universidade de Évora, importa transferir, logo que possível, a gestão do 
referido espaço para esta entidade.-------------------------------------------------------------------------------
Assim, propôs, nos termos da cláusula 4ª, nº 3 do acordo de colaboração, celebrado em 01 de 
julho de 2017, entre a Direção Regional de Cultura do Alentejo e a Câmara Municipal de Beja, 
a resolução do mesmo por mútuo acordo, com efeitos a partir de 03 de maio de 2017. Esta 
data corresponde à data em que findará a vigência inicial (20 anos) do acordo de cedência da 
casa do guarda do PN celebrado entre o IPPAR e a CP, cuja denúncia, igualmente, se promoverá, 
sob pena de renovação automática por mais cinco anos.--------------------------------------------------- 
 
O vereador Rui Marreiros colocou as seguintes questões:--------------------------------------------------
Já está acautelada com a Universidade de Évora a forma de gestão e de intervenção em Pisões 
ou a Câmara Municipal vai-se desresponsabilizar dessa questão.-----------------------------------------
Existindo a possibilidade do município ser afastado da utilização e gestão do espaço, corre-se o 
risco de ficar ali uma terra de ninguém e portanto consideram que isto deveria ser acautelado 
desde a primeira hora, aliás seria neste momento da titularidade voltar para a Universidade de 
Évora, o momento certo para se definir entre as partes e até com um conjunto de outras 
entidades que se pudessem associar a forma de potenciar Pisões no sentido de se tirar o 
verdadeiro partido daquele espaço.-------------------------------------------------------------------------------
Sendo que é clara a aposta do município neste contexto associado às questões da presença 
romana a vários níveis acha que é indiscutível que isto deveria ser assegurado e garantido, é 
isto que os preocupa.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Perguntou se não há a possibilidade de prolongar este protocolo.--------------------------------------- 
 
O vereador José Velez quis referir que Pisões nunca foi gerido corretamente, nem pela Câmara 
Municipal, nem pela Universidade de Évora, nem pelo Politécnico nem tão pouco pela Direção 
Regional, e há que reconhecê-lo. Agora, a preocupação é que no futuro, independentemente 
de ser propriedade da Universidade de Évora, o Município de Beja não se veja afastado de 
todo o potencial desenvolvimento daquele espaço, porque a Universidade poderá 
perfeitamente tratá-lo como sendo privado gerindo-o apenas de acordo com as normas legais 
que tem de obedecer e com aquilo que pretende sem consultar ou dar a possibilidade de 
outras entidades participarem ou ter uma palavra a dizer, disse.----------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário informou que este tem sido um assunto tratado diretamente pela 
Direção Regional de Cultura do Alentejo, pela Universidade de Évora e pela Câmara Municipal 
na pessoa do seu presidente e o que está em causa é a denúncia do protocolo existente, uma 
vez que a Universidade de Évora manifestou vontade de fazer investigação arqueológica e 
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gerir o espaço.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao prolongamento do acordo e precisamente porque a Universidade de Évora 
tem interesse na gestão do espaço, situação que o protocolo não previa, a proposta é a 
denúncia do mesmo uma vez que termina em novembro deste ano sendo que em maio 
termina o protocolo existente com a Direção Regional de Cultura.---------------------------------------
Acrescentou que a Câmara Municipal também partilha da preocupação manifestada pelos 
vereadores do PS e nada leva a crer que a preocupação da Direção Regional de Cultura não 
seja também essa. De qualquer das formas as partes encontram-se em conversações sobre a 
possibilidade de intervenção da autarquia neste espaço que é da Universidade e quando 
houver desenvolvimentos com certeza que a câmara será informada, disse.-------------------------- 
 
O vereador Rui Marreiros, para finalizar, referiu que já deveria haver um novo protocolo e 
estar definido o novo modelo de gestão, pelo menos entre a Câmara Municipal e a 
Universidade de Évora, para ser assinado no dia em que houvesse a transição da titularidade 
do espaço, daí a abstenção neste ponto, disse.---------------------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores do PS.(Deliberação nº 

173)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.2. – Proposta de abertura de período de consulta pública;------------------------ 

 
Parecer nº 116/2017 DAU/SAPL1 de 17 de março, da Técnica Municipal, Madalena Revez, 
informando que foi recebida a proposta final de Plano de Pormenor do Parque Ambiental do 
Montinho, revista após conferência procedimental e concertação.--------------------------------------
Encontrando-se o processo corretamente instruído, a aprovação final do pedido de 
licenciamento da operação deverá ser precedida de um período de consulta pública, a efetuar 
nos termos do disposto no artigo 21º do RMUE – Regulamento Municipal da Urbanização e 
Edificação. A consulta pública deverá ser anunciada através de edital a afixar nos locais do 
estilo e no website da autarquia.----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a operação a período de consulta 
pública.(Deliberação nº 174)------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.3. – Eletrificação do lote de terreno cedido à empresa FERTIGAL, Ldª e 
pedido de novo lote para instalação da 2ª Fase do projeto;-------------------------- 

 
Informação de 23 de março de 2017 do Técnico Municipal, Miguel Quaresma, dando 
conhecimento que em ofício dirigido ao Senhor Presidente da Câmara a FERTIGAL, Ldª 
informou sobre a necessidade urgente de aceder à rede pública de fornecimento de 
eletricidade devido à antecipação da entrada em funcionamento da unidade industrial, não 
podendo esperar pela instalação das infraestruturas definitivas no respetivo loteamento.--------
Assim, manifestou disponibilidade para assumir os custos inerentes à obra tendo referido o 
valor orçamentado de aproximadamente 90.000,00 €.------------------------------------------------------
Na sequência desta informação manifestou igualmente interesse em adquirir uma fração do 
lote contíguo para desenvolver, desde já, a segunda fase prevista para o empreendimento, que 
se reporta à produção de fertilizantes para a jardinagem.--------------------------------------------------
Neste sentido, propôs ao Município adquirir a respetiva fração no valor da infraestrutura em 
causa, alegando o reconhecimento do esforço financeiro que representa para a autarquia a 
antecipação do investimento nas infraestruturas do loteamento tendo simultaneamente 
referido as boas expetativas do investimento face às análises feitas inicialmente.-------------------
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Dado que se dispõe de outro valor para o investimento apresentado pela EDP (23.400,00 € + IVA) 
e tendo em conta os investimentos na via adjacente ao espaço que a empresa pretende 
ocupar, propôs-se o seguinte: A cedência do lote pelo valor proposto pela empresa e a 
aceitação da proposta da empresa de custear a infraestrutura elétrica e o remanescente ser 
utilizado para a construção da via do loteamento que serve a fração em causa e no futuro 
outros lotes servidos por esse eixo viário. Os documentos que serviram de base à presente 
informação, constituem anexo número um e fazem parte integrante da presente ata.------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores do PS.(Deliberação nº 

175)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.4. – Fração nº 6 do pavilhão das microempresas, sito no Parque 
Industrial;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Parecer de 24 de março de 2017 do Jurista Municipal, Juvenal Bastos da Cunha, informando 
que, Tiago Magalhães de Jesus Serra, adjudicatário da fração 6, do pavilhão microempresas do 
parque industrial, em regime de concessão, conforme deliberação de câmara de 15 de março 
de 2017, requer autorização para se coligar com o seu cunhado, Fernando Miguel Tomé da 
Luz, desempregado mas beneficiário de subsídio de desemprego, na dita concessão da 
exploração da oficina de mecânica de veículos automóveis.-----------------------------------------------
Estando os dois desempregados e pretenderem exercer, em conjunto, a exploração comercial 
da mesma atividade, não se vislumbra qualquer impedimento ao requerido, sendo até mais 
promissor para o empreendimento e para o combate ao desemprego, a comunhão de esforços 
proposta e requerida.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, propôs que fosse deferido o requerimento e por consequência a minuta contratual da 
concessão respetiva, que se junta e constitui documento anexo número dois que faz parte 
integrante da presente ata, para aprovação, devendo ser considerada revogada a deliberação 
de 15 de março de 2017, que aprovou a minuta inicial.------------------------------------------------------ 
 
Questionada a Câmara Municipal, pela vereadora Ana Horta se a introdução de um novo sócio 
não alterava os parâmetros do concurso em termos de pontuação final uma vez que a 
diferença era muito pouca entre o primeiro e o segundo, informou o Dr. Juvenal que não 
existe qualquer alteração de pontuação final uma vez que a pessoa a ser associada também 
está desempregada e portanto obedece aos critérios definidos.----------------------------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por unanimidade, revogando-se a deliberação de quinze de março de 
dois mil e dezassete.(Deliberação nº 176)------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Proposta de homologação de ata da hasta pública;----------------------------- 

 
Presente a ata da hasta pública para atribuição da exploração comercial da cafetaria do Pax-
Júlia Teatro Municipal, propondo a adjudicação à senhora Ana Rita Moriés Mendes Palma, 
pelo valor de 70,00 €/mês.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade homologar a presente ata.(Deliberação nº 177)---------------------- 
 
 

2.6. – Proposta de aprovação de Edital;----------------------------------------------------------- 
 
Presente o Edital para efeitos de arrendamento rural de campanha, para cultivo de aveia ou 
tremoço, no prédio rústico denominado Courela da Atalaia, freguesia de Salvada, com a 
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matriz rústica nº 32, Secção D, que constitui documento anexo número três que faz parte 
integrante da presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 178)---------------------------------------------- 
 
 

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

 
Requerido por Anidaport – Investimentos Imobiliários, Unipessoal, Ldª, que pretendendo 
vender a fração A do prédio sito na Rua Luís de Camões, nos 5 e 7, r/c, 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 179)-------- 
 
Requerido por Anidaport – Investimentos Imobiliários, Unipessoal, Ldª, que pretendendo 
vender a fração B do prédio sito na Rua Luís de Camões, nos 5 e 7, 1º andar, em Beja, pelo valor 
de 130.000,00 €, 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 180)-------- 
 
Requerido por LIDERINVESTE, Ldª, que pretendendo vender a fração E do prédio sito na Avenida 
Comandante Ramiro Coreia, nº 56, 2º esqº, em Beja, pelo valor de 103.500,00 €, 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 181)-------- 
 
 

2.8. – Retificação de certidão comprovativa de destaque de parcela;---------- 

 
Parecer nº 1596 101.2017 DAU/SAP de 07 de março da Técnica Municipal, Célia Mira, 
informando que no âmbito do pedido de emissão de certidão de destaque de parcela sito na 
Travessa da Fonte Santa, nº 17, e Beja, requerida por Maria Isabel Jorge Palminha Pinheiro, 
foi efetuado atendimento, na presente data, tendo a requerente solicitado, por indicação dos 
serviços da Conservatória Predial, que na certidão em causa, fosse descrita a parcela sobrante, 
bem como que, a mesma será para anexar ao prédio sita Beco da Fonte Santa nº 5.----------------
Face ao acima descrito, informa-se que, não se vê inconveniente na retificação solicitada:-------
1 – O prédio urbano sito na Travessa da Fonte Santa nº 17 e Beco da Fonte Santa nº 5, da 
União das freguesias de Salvador e Santa Maria da Feira, em Beja, inscrito na matriz com o nº 
2831 e nº 2766, descrito na Conservatória do Registo Predial deste concelho, pela ficha nº 
124/1986062, com área total de 800,25m² e a seguinte composição: Área coberta: 155,5 m²; 
Área descoberta: 644,75 m²;----------------------------------------------------------------------------------------
2 – Prédio a destacar sito na Travessa da Fonte Santa nº 17, da União das freguesias de 
Salvador e Santa Maria da Feira, em Beja, com a área total 562,75 m² e com a seguinte 
composição: Área coberta: 155,50m²; Área descoberta: 407,25 m²;-------------------------------------
3 – Parcela sobrante, com a área descoberta de 237,50 m², a anexar ao prédio sita Beco da 
Fonte Santa nº 5, da União das freguesias de Salvador e Santa Maria da Feira, em Beja.-----------
4 – Certifica-se que o destaque do prédio urbano descrito no ponto 2 do prédio original 
descrito no ponto 1 não constitui operação de loteamento urbano, pois reúne os requisitos do 
destaque da parcela, de acordo com o nº 4 do artigo 6º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 
dezembro na sua atual redação.-----------------------------------------------------------------------------------
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As duas parcelas resultantes do destaque confrontam com arruamentos públicos;------------------
Mais se informa que não é permitida efetuar, na área correspondente ao prédio originário e 
no prazo de 10 anos, outro destaque de parcelas, nos termos do nº 6 do artigo 6º do Decreto-
Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua atual redação. Não se vê inconveniente na 
certificação de acordo com o presente parecer.---------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 182)---------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Proposta de aprovação de Projetos de Regulamentos para 
submeter a consulta pública;---------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente o projeto de Regulamento Municipal de Remoção de Veículos Abandonados, que 
constitui documento anexo número quatro e faz parte integrante da presente ata.----------------
Uma das competências dos municípios é “deliberar sobre o estacionamento de veículos nas 
vias públicas e demais lugares públicos” (artº 33º nº 1, al. rr) da Lei nº 75/20013, de 12 de 

setembro);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, no âmbito da defesa do ambiente e como forma de proteger o impacto na paisagem, 
pretende-se dotar o Município do Beja de um instrumento que estabeleça regras acerca dos 
veículos considerados abandonados, em estacionamento indevido ou abusivo em todas as vias 
públicas da sua jurisdição;-------------------------------------------------------------------------------------------
O presente regulamento visa criar condições efetivas para o cumprimento das exigências 
ambientais, harmonizando-as com as regras constantes do Código da Estrada e demais 
legislação em vigor, incluindo o Decreto-Lei nº 196/2003, de 23 de agosto, na sua versão mais 
recente, introduzida pelo Decreto-Lei nº 114/2013, de 7 de agosto, que trata de veículos em 
fim de vida. Esta preocupação ambiental conjuga-se com a melhoria do estacionamento, 
segurança e circulação de peões e automobilistas.-----------------------------------------------------------
É com este propósito que se propõe o documento, que, no caso de merecer aprovação da 
Câmara Municipal de Beja, deve ser objeto de consulta pública, para recolha de sugestões, nos 
termos do artigo 101º do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
nº 4/2015, de 4 de janeiro, durante 30 dias, no boletim municipal eletrónico, na Internet, no 
sítio institucional do Município de Beja.--------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter o documento a consulta 
pública.(Deliberação nº 183)------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O Regulamento Municipal da Restrição do Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos 
de Beja entrou em vigor por efeito da publicação do Edital nº 927/2015 na 2ª Série do Diário 
da República nº 203, de 16 de outubro de 2015.--------------------------------------------------------------
Apesar de estar em vigor o princípio da liberalização de horários, que resultou da alteração 
que o Decreto-Lei nº 10/2015, de 16 de janeiro, que aprova o Regime Jurídico do Acesso e 
Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração (RJACSR), introduziu ao Decreto-
Lei nº 48/96, de 15 de maio, alterado pelos Decretos-Leis nos 126/96, de 10 de agosto, 216/96, 
de 20 de novembro, 111/2010, de 15 de outubro e 48/2011, de 1 de abril, o Município de Beja 
decidiu aprovar uma restrição de horário entre as 04:00 h e as 06:00 h de todos os dias da 
semana, aplicável aos estabelecimentos de restauração e bebidas que se situam no espaço 
residencial da Cidade de Beja e no espaço central (núcleo histórico), nos termos da planta de 
ordenamento na área urbana de Beja, que faz parte integrante do Plano Diretor Municipal de 
Beja, por razões de segurança e de proteção da qualidade de vida dos cidadãos.--------------------
Após a entrada em vigor do mencionado Regulamento Municipal e, em resultado da 
experiência prática da sua aplicação, há a necessidade de introduzir algumas medidas 
corretivas no sentido de adequá-lo à realidade existente, fazendo uma melhor conciliação da 
iniciativa privada, do desenvolvimento económico, do lazer e da dinamização dos espaços da 
cidade com a segurança e a salvaguarda do direito ao descanso dos residentes.---------------------
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Considerando o caráter de excecionalidade da restrição do horário e tendo em conta os 
hábitos e costumes dos cidadãos do Município a que se alia o objetivo de atração turística da 
cidade, torna-se necessário estabelecer uma restrição diferente ao funcionamento dos 
estabelecimentos de discotecas, clubes, cabarets, boîtes e dancings e outros estabelecimentos 
análogos, que se fixa entre as 06:00 h e as 12:00 h de todos os dias da semana.---------------------
Por outro lado, aproveita-se para melhor clarificar as regras referentes à afixação do mapa de 
horário de funcionamento dos estabelecimentos e prevê-se expressamente que as autoridades 
competentes podem determinar o encerramento imediato do estabelecimento que se 
encontre a laborar fora do horário de funcionamento estabelecido.-------------------------------------
Prevê-se ainda o aditamento de dois novos artigos: um referente ao procedimento de 
restrição do período de funcionamento do estabelecimento por iniciativa dos interessados e o 
outro referente ao consumo de alimentos e bebidas no exterior dos estabelecimentos e 
espaços de utilização exterior, devido às queixas de que os clientes dos estabelecimentos 
prolongam o seu convívio no exterior dos mesmos, causando ruído excessivo, pretendendo-se 
com esta nova norma disciplinar esta situação e melhor salvaguardar o direito ao descanso dos 
residentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por último, o artigo 10º sob a epígrafe “Contraordenações” tem uma nova redação, de modo a 
adequar o regime sancionatório às novas alterações introduzidas ao Regulamento Municipal.--
Assim: Tendo em conta o disposto nos artigos 3º e 4º do Decreto-Lei nº 48/96, de 15 de maio, 
que estabelece o novo regime dos horários de funcionamento dos estabelecimentos, submete-
se à aprovação da Câmara Municipal o presente projeto de primeira alteração ao 
Regulamento Municipal da Restrição do Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos de 
Beja, que constitui documento anexo número cinco e faz parte integrante da presente ata, 
para ser submetido a consulta pública nos termos do artigo 101º do Código do Procedimento 
Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro.--------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores do PS e submeter o 
documento a consulta pública.(Deliberação nº 184)------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
Registo nº 1717 de 13 de março de 2017 do Serviço de Museus e Património, propondo a 
atribuição de um subsídio, no valor de 17.500,00 €, à atividade pontual da Associação Juvenil 
CulturMais, com o objetivo de apoiar a organização e realização da Iniciativa Santa Maria 
Summer Fest, a ocorrer no próximo mês de junho.-----------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 185)---------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Proposta de anulação de guias;------------------------------------------------------------- 

 
Informa o Gabinete Jurídico que as guias nº 2046 (coima), no valor de 150,00 € e nº 3707 
(custas), no valor de 11,33 €, emitidas no processo de contraordenação nº 76/COR/2012, cujo 
arguido é Joaquim dos Reis Estrela Marques, devem ser anuladas, em virtude do processo de 
contraordenação ter prescrito e ter sido arquivado.----------------------------------------------------------
Foi deliberado anular por unanimidade.(Deliberação nº 186)------------------------------------------------ 
 
 

2.12. – Proposta de anulação de faturas/recibos;------------------------------------------- 

 
Registo nº 1402 de 27 de fevereiro de 2017 do Serviço de Informação e Atendimento Público, 
solicitando a anulação das seguintes faturas/recibos, emitidas por defeito, tendo em conta que 
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os respetivos alunos estão ativos na aplicação SGR, mas nos meses em questão da 
emissão/anulação dos recibos não terem usufruído das refeições:---------------------------------------
Documento nº 004/2700, de 13/10/2016, Guilherme Elias Pratas, no valor de 13,14 €;------------
Documento nº 004/620, de 08/02/2017, Leonor Caixinha Santana, no valor de 16,06 €;-----------
Foi deliberado anular por unanimidade.(Deliberação nº 187)------------------------------------------------ 
 
Registo nº 1770 de 14 de março de 2017 do Serviço de Informação e Atendimento Público, 
solicitando a anulação da seguinte fatura/recibo nº 004/739, de 06/03/2017, Matilde Gomes 
Aiveca Fragoso, no valor de 11,68 €, em virtude de ter existido um lapso no preenchimento 
dos mapas por parte da escola.------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado anular por unanimidade.(Deliberação nº 188)------------------------------------------------ 
 
Registo nº 1910 de 20 de março de 2017 do Serviço de Informação e Atendimento Público, 
solicitando a anulação da seguinte fatura/recibo nº 004/934, de 08/03/2017, Maria de Fátima 
Sampaio Lampreia, no valor de 52,56 €, em virtude da aluna já estar ativa na aplicação SGR 
mas ainda não ter começado a usufruir dos serviços da Componente.----------------------------------
Foi deliberado anular por unanimidade.(Deliberação nº 189)------------------------------------------------ 
 
Registo nº 1937 de 20 de março de 2017 do Serviço de Informação e Atendimento Público, 
informando que em virtude de ter existido um desfasamento no preenchimento do Mapa das 
Refeições pela Escola, e posteriormente ter havido um processamento por estes Serviços que 
não corresponde às refeições usufruídas no mês de fevereiro de 2017, sendo que, após 
contactar todos os encarregados de educação respeitantes, solicitam-se as seguintes 
anulações de faturas/recibos, dando as mesmas lugar a um novo processamento do referido 
mês, com dados novamente apurados:--------------------------------------------------------------------------
Documento nº 004/955, de 08/03/2017, Alexandre P. Coxilha, no valor de 13,14 €;----------------
Documento nº 004/956, de 08/03/2017, Matilde P. Coxilha, no valor de 13,14 €;-------------------
Documento nº 004/953, de 08/03/2017, Leandro Angélico, no valor de 26,28 €;--------------------
Documento nº 004/950, de 08/03/2017, Diogo Candeias, no valor de 13,14 €;-----------------------
Documento nº 004/952, de 08/03/2017, Axénia Brustur, no valor de 13,14 €;------------------------
Documento nº 004/954, de 08/03/2017, Alice Amador, no valor de 26,28 €;--------------------------
Documento nº 004/951, de 08/03/2017, Aliccea Ciobica, no valor de 26,28 €;------------------------
Foi deliberado anular por unanimidade.(Deliberação nº 190)------------------------------------------------ 
 
Registo nº 2176 de 29 de março de 2017 do Serviço de Informação e Atendimento Público, 
informando que em virtude de ter existido um lapso no preenchimento dos mapas de 
prolongamento de horário pela Escola, o qual originou também um lapso nos processamentos 
efetuados por este Serviço, solicita-se anulação das seguintes faturas/recibos, com a 
consequente emissão retificativa dos mesmos:----------------------------------------------------------------
Documento nº 004/816, de 07/03/2017, em nome de Maria Serralha, no valor de 46,72 €;------
Documento nº 004/863, de 07/03/2017, em nome de Francisco Baião, no valor de 51,10 €;-----
Documento nº 004/851, de 07/03/2017, em nome de Rodrigo Cruz, no valor de 49,64 €;---------
Documento nº 004/873, de 07/03/2017, em nome de Joana Nunes, no valor de 51,10 €.---------
Foi deliberado anular por unanimidade.(Deliberação nº 191)------------------------------------------------ 
 
 

2.13. – Proposta de anulação de faturas – Parque de estacionamento da 
Avenida Miguel Fernandes;------------------------------------------------------------------------------- 

 
Este assunto foi retirado.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.14. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de certidão de dispensa de licença de utilização;------------------------------------------- 

 
Solicitado por José Carlos Tabaquinho Tavares, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de certidão de dispensa de licença de utilização, no valor de 107,00 €, do prédio sito 
em Rua do Tanque, lote 7, Bairro do Pelame, em Beja.------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 192)----------------------------------------------- 
 
 

2.15. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativas à interrupção 
de trânsito;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Instituto Politécnico de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
interrupção de trânsito, no valor de 25,00 €, no âmbito de um desfile académico, a realizar dia 
20 de abril de 2017.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 193)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Cultural Rufar e Bombar, a isenção de pagamento de taxas relativas 
à interrupção de trânsito, no valor de 25,00 €, no âmbito do Desfile do 1º Festival de Bombo 
de Beja, a realizar no dia 27 de maio de 2017.------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 194)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Salvador, a isenção de pagamento 
de taxas relativas à interrupção de trânsito, no valor de 25,00 €, no âmbito da Procissão dos 
Ramos, a realizar dia 09 de abril de 2017.-----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 195)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Salvador, a isenção de pagamento 
de taxas relativas à interrupção de trânsito, no valor de 25,00 €, no âmbito da Procissão em 
Honra de Nossa Senhora do Pé da Cruz, a realizar dia 21 de maio de 2017.----------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 196)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santiago Maior, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à interrupção de trânsito, no valor de 25,00 €, cada, no âmbito 
das Procissões de Nossa Senhora das Dores, Senhor dos Passos, Ramos e Via Sacra, a realizar 
nos dias 01, 02, 09 e 14 de abril de 2017, respetivamente.-------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 197)----------------------------------------------- 
 
 

2.16. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído, licenças de recinto improvisado, licença 
de publicidade, licenças de ocupação de espaço público e licença de 
interrupção de trânsito;------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela União de Freguesias de Trigaches e São Brissos, a isenção do pagamento de 
taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, no valor total de 55,00 €, no âmbito da 
realização do Baile da Pinha, dia 25 de março de 2017, no pavilhão multiusos de Trigaches.------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 198)----------------------------------------------- 
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Solicitado pela União de Freguesias de Trigaches e São Brissos, a isenção do pagamento de 
taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, no valor total de 55,00 €, no âmbito da 
realização do Baile da Rosa, dia 13 de maio de 2017, no pavilhão multiusos de Trigaches.---------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 199)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Junta de Freguesia de Beringel, a isenção do pagamento de taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído, no valor total de 55,00 €, no âmbito da realização do 
evento Sabores do Barro, dias 07, 08 e 09 de abril de 2017, no armazém sito na Travasse do 
Poço Velho, em Beringel.---------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 200)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Junta de Freguesia de Beringel, a isenção do pagamento de taxas devidas pela 
emissão de licença de recinto improvisado, no valor total de 67,98,00 €, no âmbito da 
realização do evento Sabores do Barro, dias 07, 08 e 09 de abril de 2017, no armazém sito na 
Travasse do Poço Velho, em Beringel.----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 201)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União Desportiva Cultural Beringelense, a isenção de pagamento de taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, no valor de 55,00 €, no âmbito da realização 
de um Baile, dia 18 de março de 2017, na Casa do Povo.----------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 202)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Louredense Futebol Clube, a isenção de pagamento de taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído, no valor de 55,00 €, no âmbito da realização do Baile da 
Pinha, dia 25 de março de 2017, no Centro de Convívio de Santa Clara de Louredo-----------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 203)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Louredense Futebol Clube, a isenção de pagamento de taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído, no valor de 54,39 €, no âmbito da realização de música 
ambiente, com aparelhagem, dias 31 de março e 01 de abril de 2017, na sede do Clube.----------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 204)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Músicos de Beja – ZARCOS, a isenção de pagamento de taxas 
devidas pela emissão de licença de publicidade, no valor de 12,25 €, no âmbito da realização 
de um espetáculo solidário, dia 29 de março de 2017, no Pax-Júlia Teatro Municipal.--------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 205)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Juvenil Lendias d’ Encantar, a isenção de pagamento de taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, no valor de 55,00 €, no âmbito da realização 
de evento, dia 19 de fevereiro de 2017, no Espaço Os Infantes.-------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 206)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Beja, 
a isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão de licença de recinto improvisado, no 
valor de 70,00 €, entre os dias 16 e 24 de fevereiro de 2017, no âmbito da realização de 
eventos junto à Sede do Despertar Sporting Clube.-----------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 207)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Cantares de Albernoa, a isenção de pagamento de taxas devidas 
pela emissão de licença especial de ruído, no valor de 55,00 €, no âmbito da realização de Baile 
da Pinha, dia 08 de abril de 2017, na Casa do Povo.----------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 208)----------------------------------------------- 
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Solicitado pelo Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja, a isenção de pagamento de taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído e licença de recinto improvisado, no valor 
total de 125,00 €, no âmbito da realização do evento “The Best Night Party”, que se realizou 
dia 18 de fevereiro de 2017, em tenda instalada junto à piscina municipal coberta;-----------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 209)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja, a isenção de pagamento de taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído e licença de recinto improvisado, no valor 
total de 125,00 €, no âmbito da realização do evento “The Last Dance”, que se realizou dia 18 
de março de 2017, no Parque de Feiras e Exposições;--------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 210)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Salvador, a isenção de pagamento 
de taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído e de interrupção de trânsito, no 
valor de 80,00 €, no âmbito da realização de Procissão Religiosa – Festa da Igreja de Ao Pé da 
Cruz, dia 21 de maio de 2017.---------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 211)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Hidden Hearing Portugal, Ldª, a isenção de pagamento de taxas devidas pela 
emissão de licença de ocupação de espaço público, no valor de 35,70 €, com uma Unidade 
Móvel de Rastreio, dia 08 de março, na Praça Dr. Carlos Moreira, em Beringel.----------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 212)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Hidden Hearing Portugal, Ldª, a isenção de pagamento de taxas devidas pela 
emissão de licença de ocupação de espaço público, no valor de 35,70 €, com uma Unidade 
Móvel de Rastreio, dia 09 de março, na Praça 5 de Outubro, em Salvada.------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 213)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Hidden Hearing Portugal, Ldª, a isenção de pagamento de taxas devidas pela 
emissão de licença de ocupação de espaço público, no valor de 35,70 €, com uma Unidade 
Móvel de Rastreio, dia 11 de abril, na Rua Catarina Eufémia, em Nossa Senhora da Neves.-------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 214)----------------------------------------------- 
 
Solicitado por Diogo Lopes dos Santos, a isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão 
de licença de recinto improvisado para instalação de um equipamento de diversão em material 
insuflável, no valor de 70,00 €, aos fins-de-semana, entre os dias 13 de março e 28 de maio de 
2017, no Parque da Cidade, em Beja------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 215)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Casa do Povo de Nossa Senhora das Neves, a isenção de pagamento de taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, no valor de 55,00 €, no âmbito da realização 
de Baile da Pinha, dia 01 de abril de 2017, na Casa do Povo.-----------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 216)----------------------------------------------- 
 
 

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

 
Solicitado pelo Beja Basket Club, a isenção do pagamento relativo à cedência de transporte 
para uma deslocação a Ponte Sôr.---------------------------------------------------------------------------------
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 217)------------------------------------------------------------- 
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Solicitado pelo Despertar Sporting Clube, a isenção do pagamento relativo à cedência de 
transporte para uma deslocação a Portimão.-------------------------------------------------------------------
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 218)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Desportivo e Recreativo Salvadense, a isenção do pagamento relativo à 
cedência de transporte para uma deslocação à Amareleja.-------------------------------------------------
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 219)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União Desportiva Cultural Beringelense, a isenção do pagamento relativo à 
cedência de transporte para uma deslocação a Santa Luzia.------------------------------------------------
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 220)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Escoteiros de Portugal – Grupo 253 de Cabeça Gorda e Salvada, 
a isenção do pagamento relativo à cedência de transporte para uma deslocação ao Parque das 
Nações, em 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 221)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Humanitária dos Dadores de Sangue de Beja, a isenção do 
pagamento relativo à cedência de transporte para uma deslocação a Reguengos de Monsaraz.-
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 222)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Patronato de Santo António, a isenção do pagamento relativo à cedência de 
transporte para uma deslocação a Beringel.--------------------------------------------------------------------
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 223)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Fundação Manuel Gerardo de Sousa e Castro, a isenção do pagamento relativo 
à cedência de transporte para uma deslocação à Ericeira.--------------------------------------------------
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 224)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Universidade Sénior de Beja, a isenção do pagamento relativo à cedência de 
transporte para uma deslocação a Aljustrel.--------------------------------------------------------------------
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 225)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da Feira), a isenção do 
pagamento relativo à cedência de transporte para uma deslocação a Santiago do Cacém e 
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Sines.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 226)------------------------------------------------------------- 
 
 

2.18. – Pedido de prorrogação de prazo de execução;------------------------------------ 

 
Registo nº 2207 de 30 de março de 2017 do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que a empreitada de reabilitação do antigo edifício do Clube Bejense 
(Espaço Criativo), em Beja, de acordo com o prazo contratual deveria terminar a 19 de março 
de 2017.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O presente pedido de prorrogação, solicitado pela CONSDEP – Engenharia e Construção, SA, 
pelo período de 40 dias respeita o acordado com a Câmara no sentido do término da obra no 
final de abril de 2017, pelo que se pode considerar a sua aprovação.------------------------------------
Sobre a parte referente ao reequilíbrio financeiro há a considerar o seguinte:------------------------
1 – O baixo ritmo do andamento dos trabalhos por parte do empreiteiro nos primeiros 80 dias 
do prazo contratual.---------------------------------------------------------------------------------------------------
2 – A elaboração do projeto do reforço estrutural das abóbadas e paredes e respetivo 
procedimento contratual por um período de 40 dias.--------------------------------------------------------
3 – Aprovação de trabalhos a mais e erros e omissões que representam no total 19,50% do 
valor contratual da empreitada, a que corresponde um período de prorrogação de 19,50% x 
300 dias = 58,5 dias, aproximadamente 60 dias.---------------------------------------------------------------
Assim teremos um período total de prorrogação de 180 dias, repartidos a 55,6% pelo do dono 
de obra e 44,4% pelo empreiteiro.--------------------------------------------------------------------------------
Salvo diferentes opiniões, podemos considerar duas hipóteses:------------------------------------------
1 – Aplicar a percentagem relativa ao dono de obra atrás referida ao período de prorrogação 
solicitado de 40 dias e teremos 22.000,00 € (preço unitário de estaleiro)/300 dias x 40 dias x 
55,6% = 1.630,93 €.----------------------------------------------------------------------------------------------------
2 – Aplicar a percentagem relativa ao dono de obra atrás referida ao período de 180 dias e 
teremos 22.000,00 € (preço unitário de estaleiro)/300 dias x 180 dias x 55,6% = 7.339,2 €.----------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores do PS.(Deliberação nº 

227)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
  

2.19. – Proposta de correção e aprovação de nova minuta de contrato de 
concessão;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente a correção de nova minuta de contrato de concessão da loja nº 13, zona 3 interior 
do Mercado Municipal de Beja, em nome de Maria Augusta Coelho Parreira, que constitui 
documento anexo número seis e faz parte integrante da presente ata.--------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 228)---------------------------------------------- 
 
 

2.20. – Relatório sobre o Estatuto do Direito de Oposição, relativamente 
às GOP’s 2017;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
São titulares do direito de oposição os partidos políticos representados nos órgãos 
deliberativos das autarquias locais e que não façam parte dos correspondentes órgãos 
executivos, ou que neles não assumam pelouros, poderes delegados ou outras formas de 
responsabilidade direta e imediata pelo exercício de funções executivas (artigo 3º da Lei nº 24/98 
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de 26 de maio).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os partidos políticos têm o direito de ser previamente consultados no que se refere às 
propostas de Grandes Opções do Plano e Orçamento (artigo 5º).-----------------------------------------
Conforme prioridade inicialmente definida e sempre presente, centramos a nossa atenção em 
trabalhar para as pessoas e com as pessoas, ouvir os cidadãos, estabelecer colaborações e 
parcerias com as diferentes associações e entidades do território com vista a um concelho com 
alma, ativo, inovador e sustentável. Com efeito, a participação e envolvimento dos munícipes e 
dos diferentes agentes, constitui seguramente um dos mais importantes meios para aumentar 
a eficácia do que se projeta fazer.---------------------------------------------------------------------------------
O rumo de desenvolvimento está traçado desde o início do presente mandato e os desafios 
inerentes traduzidos no presente Orçamento e nas Grandes Opções do Plano (GOP) para 2017.  
Estes pressupostos enquadram as GOP e estão na base do alargado processo de auscultação e 
debate e na construção destes documentos fundamentais do município para 2017, que foram 
concretizados nos diferentes momentos que se referem:---------------------------------------------------
No dia 17 agosto, a Câmara Municipal aprova e inicia o processo de auscultação e debate 
tendente à construção das GOP e Orçamento para 2017;---------------------------------------------------
Em agosto segue: Despacho do presidente a solicitar propostas das juntas e uniões de 
freguesia, com indicação de prazos de resposta; Enviado ofício ao presidente da Assembleia 
Municipal com pedido de distribuição aos grupos políticos da assembleia para, dentro de 
prazos, fazerem chegar todos os contributos e propostas; Despacho do presidente a solicitar 
aos serviços do município (chefias) para que identifiquem projetos, propostas e contributos 
necessários, dentro de prazos, e os façam chegar, via vereadores responsáveis;---------------------
Realizadas reuniões com agentes das artes e da cultura, movimento associativo e 
empresários;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos meses de agosto e setembro foram realizadas reuniões do município com as populações 
em todas as freguesias do concelho.------------------------------------------------------------------------------
Foram convocadas e realizadas reuniões com todos os partidos políticos separadamente nos 
termos do Estatuto do Direito de Oposição.--------------------------------------------------------------------
Todos os partidos e movimentos com representação no órgão deliberativo do município 
entregaram propostas.-----------------------------------------------------------------------------------------------
A CMB discutiu e decidiu na última reunião de câmara de outubro;--------------------------------------
A Assembleia Municipal discutiu e deliberou na sua reunião de novembro.----------------------------
Assim, por corresponder ao processo de auscultação, discussão e posterior aprovação nos 
órgãos, ocorrido em conformidade com a Lei e o Estatuto do Direito de Oposição no município 
de Beja, se publica no sítio desta Câmara Municipal.---------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.21. – Cálculo do endividamento líquido da EMAS – Empresa Municipal 
de Água e Saneamento de Beja, EM, respeitante ao 4º trimestre de 2016;- 

 
Presente o cálculo do endividamento líquido da EMAS – Empresa Municipal de Água e 
Saneamento de Beja, EM, respeitante ao 4º trimestre de 2016, que constitui documento anexo 
número sete e faz parte integrante da presente ata.---------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Rui Marreiros verificou que não consta nesta informação o recurso aos 
empréstimos de curto prazo, que andam a solicitar há meses o processo bem como as atas do 
Conselho de Administração em que foi decidida a sua utilização para fazer face a custos de 
investimento contrariamente ao que a Lei prevê, pelo que aproveitou para reiterar os pedidos 
destes elementos, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.22. – Comunicação de homologação de Relatório de Auditoria ao 
Município de Beja da Inspeção-Geral de Finanças;----------------------------------------- 

 
Presente o Relatório de Auditoria ao Município de Beja nº 2150/2015, que constitui 
documento anexo número oito e faz parte integrante da presente ata, enviado nos termos do 
nº 5 do artigo 15º do Decreto-Lei nº 276/2007, de 31 de julho, na sequência do despacho de 
homologação nº 524/2016 de Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento, de 24 de 
setembro de 2016.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara Municipal, em cumprimento do disposto no ponto 3.1.3 do mesmo relatório, deverá, 
no prazo de 60 dias, dar conhecimento à Inspeção-Geral das medidas e decisões adotadas em 
cumprimento das recomendações constantes daquele relatório.-----------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.23. – Cópia da sentença no Processo Autónomo de Multa;------------------------ 

 
Presente o ofício nº 7440/2017 de 16 de março do Tribunal de Contas, no qual enviam para 
conhecimento cópia da sentença nº 3/2017 proferida pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro 
Relator no Processo Autónomo de Multa nº 24/2014 – PAM 2ª Secção, que constitui 
documento anexo número nove e faz parte integrante da presente ata.-------------------------------
Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.16. – Resumo Diário de Tesouraria nº 65, relativo ao dia quatro de abril 
de dois mil e dezassete;------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de três milhões, cento e 
noventa mil, duzentos e vinte euros e sessenta e dois cêntimos, sendo dois milhões, 
seiscentos e um mil, setecentos e cinquenta e dois euros e oitenta e oito cêntimos de 
operações orçamentais e quinhentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e sete 
euros e setenta e quatro cêntimos de operações não orçamentais, o qual constitui documento 
anexo número dez que faz parte integrante da presente ata.---------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O senhor Júlio Raimundo na sequência do comunicado emitido pela Câmara Municipal no dia 
07 de março de 2017 relativamente à taxa de ocupação do subsolo referiu que para além das 
empresas mencionadas, Paxgás e GALP, outra operadora, designadamente a GOLDEN ENERGY, 
da qual é cliente, continua a cobrar indevidamente esta taxa de subsolo aos consumidores. Fez 
uma reclamação no site desta empresa há quinze dias e ainda está à espera de resposta, por 
isso não pagou a última fatura arriscando-se a que lhe cortem a luz e o gás. Assim, quis 
informar a câmara municipal da existência desta operadora e solicitar que sejam envidados 
todos os esforços para que estas situações sejam rapidamente retificadas. Estas empresas em 
2017 pagam 25% da taxa de ocupação à Câmara Municipal, que é anual, mas depois cobram 
taxa mensal, aliás é notícia que estas operadoras em Portugal já arrecadaram mais de 
10.000,000,00 € com este recebimento indevido mesmo constando no Orçamento Geral do 
Estado que estes custos não podem ser refletidos nas faturas dos consumidores, o facto é que 
continuam a sê-lo, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O vereador Vítor Picado referiu que de facto saiu uma notícia que a DECO se estava a 
pronunciar sobre esta situação, os números são conhecidos, 10.000.000,00 € que foram 
cobrados indevidamente dado que o Orçamento de Estado para 2017 não permite que as 
empresas repassem esse valor para o consumidor final.----------------------------------------------------
A Câmara Municipal decidiu isentar os anos de 2010 a 2014, processos que se arrastavam há 
anos e que entretanto por via de fortes discussões com as empresas chegou-se ao acordo que 
a repassar essas verbas deveria ser durante oito anos, mas por via do Orçamento de Estado 
estavam impedidos de fazê-lo, então o que é que estas empresas estão a fazer? enquanto o 
diploma é e não é aprovado e discutido, estão a passar tudo em bloco, daí esse valores 
enormes que vêm nas faturas.--------------------------------------------------------------------------------------
Informou que esta é uma situação a nível nacional, os consumidores têm sido aconselhados a 
apresentar queixa na entidade reguladora e reclamações nas respetivas operadoras e a 
Câmara Municipal reserva-se no direito de acionar outros mecanismos legais por quebra de 
compromissos, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Os senhores João Paulo Ramôa e António Lúcio, na qualidade de cidadãos trouxeram a 
seguinte proposta para ser analisada pela Câmara Municipal:---------------------------------------------
Beja, tem e teve variadíssimos filhos e filhas que se têm revelado muito acima da média em 
áreas da cultura, ciência, na luta pela liberdade, na política, nas letras, educação, medicina, 
etc.. Muitas destas personalidades foram agraciadas de várias maneiras, através da Câmara 
Municipal, através de comendas atribuídas por outas instituições, prática normal no concelho 
e nos demais concelhos do país.-----------------------------------------------------------------------------------
Estando praticamente a completar-se um ano sobre o falecimento do Comendador Leonel 
Cameirinha, que em Beja insistiu em ficar, chegando a ser o maior empregador privado do 
concelho, propuseram que a Câmara Municipal se debruçasse sobre a possibilidade de mudar 
o Terreiro dos Valentes, sítio onde ele viveu, trabalhou durante dezenas de anos e de onde 
surgiu o seu grupo empresarial que ajudou a desenvolver a cidade, para Largo Comendador 
Cameirinha, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Vítor Picado registou a proposta que naturalmente irá ser analisada, 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 Vice-Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram dezasseis 
horas da qual, para constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57º da Lei nº 
75/2013, de 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 19 de abril de 2017. 
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    O Presidente                    O Secretário   
 
 

       _____________________________                  __________________ 
            João Manuel Rocha da Silva                   João Daniel Frazão Felício 
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