
 
 

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 oito, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
dezanove 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 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 7/2017;--------------------------------------------- 

 
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 7/2017, relativa à reunião de câmara realizada em cinco de 
abril de dois mil e dezassete, a qual foi previamente distribuída por todos os eleitos e de 
seguida, aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 229)---------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;--------------------------------- 
 
O vereador José Velez, relativamente à assinatura do Protocolo de Colaboração do Setor 
Aeronáutico do Alentejo, pela Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do 
Alentejo (CCDR Alentejo), pela Federação Portuguesa das Indústrias Aeronáuticas Espaço e 
Defesa, pela Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo (ADRAL), pelos municípios de 
Beja, Évora e Ponte Sôr, pela Universidade de Évora, pelo Parque de Ciência e Tecnologia do 
Alentejo e pelas associações empresariais do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral, de Évora e de 
Portalegre, considerou ser mais um passo positivo, pelo menos para tentar dinamizar o 
aeroporto de Beja e a Região. No entanto não quis deixar de salientar o seguinte:------------------
Primeiro, comprovar o tremendo aspeto positivo que a Embraer trouxe para Évora, 
seguramente com a criação de mais de mil postos de trabalho diretos de mão-de-obra 
qualificada, com um investimento que irá superar os mil milhões de euros. Fazendo um 
paralelo com a situação de Beja, apesar dos acordos e notícias que surgem há uns anos a esta 
parte, o certo é que, infelizmente, Beja tarda em ter os benefícios que Évora já teve e continua 
a ter. Evidentemente que isto é um repto a todas as entidades e ao próprio governo no sentido 
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de que nós também temos direito a uma fatia deste desenvolvimento sobretudo com a 
infraestrutura que existe no concelho, disse.-------------------------------------------------------------------
Referiu ter ficado com um sentimento de desgosto pelo que foi dito pela Reitora da 
Universidade de Évora, porque há uma atividade interessante do ponto de vista científico, 
tecnológico das entidades do ensino superior e nem uma palavra foi proferida relativamente 
ao Instituto Politécnico de Beja que não estava presente nem sequer foi convidado, situação 
que desde logo lamentou, sobretudo pelo protocolo ter sido assinado em Beja.--------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara partilhou da opinião que outras entidades poderiam ter sido 
convidadas, nomeadamente as empresas que se pretendem instalar em Beja mas este 
processo foi conduzido pela ADRAL.-------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao investimento feito em Évora referiu que ainda bem, como em outras 
regiões, que aproveitem as suas potencialidades mas que Beja também as possa aproveitar, 
portanto a Câmara Municipal tem a sua responsabilidade, faz aquilo que pode mas depois as 
instituições também têm que funcionar, disse.---------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de aprovação do Relatório de Gestão e Prestação de 
Contas do Município de Beja relativo ao ano 2016;---------------------------------------- 

 
O relatório de gestão do Município de Beja, constitui-se como um documento técnico que 
sintetiza a atividade desenvolvida e sistematiza a informação, integrado nos documentos de 
prestação de contas do município de Beja, de forma a permitir uma análise correta da situação 
do mesmo no final do ano económico de 2016, nas vertentes orçamental e económico-
financeira.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do seu conteúdo, destacam-se aspetos específicos relativos à execução orçamental, no que 
concerne às receitas e despesas ao longo do ano económico de 2016, assim como da execução 
das Grandes Opções do Plano.--------------------------------------------------------------------------------------
O objetivo foi o de explicitar, com clareza, a informação mais relevante apresentada em 
quadros, indicadores e gráficos.------------------------------------------------------------------------------------
O relatório apresenta o desempenho do Município ao nível orçamental, económico e 
financeiro e constitui documento anexo número um que faz parte integrante da presente ata. 
Para uma melhor apreciação, são apresentadas determinadas variáveis, as consideradas mais 
significativas, da gestão municipal, cujos valores são comparados em alguns casos, com a 
execução em período homólogo do ano anterior.-------------------------------------------------------------
No decurso do ano de 2016, o orçamento municipal obteve as seguintes taxas de execução:----
O montante de realização das receitas é de 27.624.944,58 €, o que corresponde a uma 
realização de 85,33%. As receitas correntes executadas são de 23.465.134,66 €, o que 
corresponde a uma execução de 104,08%. O valor executado das receitas de capital é de 
2.560.129.26 €, que corresponde a uma execução de 31,18%.--------------------------------------------
O montante de realização das despesas é de 24.822.975,02 €, que corresponde a um grau de 
realização global da despesa de 76,67%. As despesas correntes registam uma execução de 
18.507.148,17 €, que corresponde a 88,56%. As despesas de capital registam um valor de 
6.315.826,55 €, que corresponde a uma execução de 55,03%.--------------------------------------------
As receitas correntes são superiores às despesas correntes em 1.647.042,00 €. As receitas de 
capital foram inferiores às despesas de capital em 3.266.181,97 €.--------------------------------------



 

Página 3 de 12 
 

Execução da receita: As receitas arrecadadas no ano de 2016, totalizaram 27.624.944,58 €, 
sendo 1.599.139,97 € de saldo do ano anterior, 23.465.134,66 € de receitas correntes, 
2.560.129,26 € de receitas de capital e 540,69 € de reposições não abatidas.-------------------------
Execução da despesa: O montante global da despesa executada foi de 24.822.975,02 €, 
correspondentes a um grau de execução orçamental de 76,67%.-----------------------------------------
A despesa efetuada, apresentou a seguinte estrutura:-------------------------------------------------------
Execução para as despesas correntes: 18.507.148,47 €, que representa 88,56% do 
orçamentado;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Execução para as despesas de capital: 6.315.826,55 €, que representa 55,03% do 
orçamentado;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em 2016, a despesa sofreu um acréscimo de 3.256.564,24 €, relativamente ao período 
homólogo, o que representa uma variação de 15,10 %, dos quais 2.551.722,71 € referem-se a 
despesas de capital.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Execução das GOP’s – Grandes Opções do Plano:------------------------------------------------------------- 
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Execução do PPI – Plano Plurianual de Investimentos:------------------------------------------------------ 

Execução das AMR – Atividades mais relevantes:------------------------------------------------------------- 
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Nos termos do disposto no ponto 2.7.3 do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, foi 
proposto que o Resultado Liquido do Exercício de 2016, no montante de 2.378.872,08 €, fosse 
transferido para a conta 59 «Resultados Transitados» em 2017.------------------------------------------ 
 
O vereador José Velez depois de analisar superficialmente o documento referiu que desde logo 
lhe saltaram à vista duas questões interessantes, nomeadamente o endividamento da câmara 
municipal não ser “preocupante” e os saldos de gestão, tando deste como do ano passado 
serem altamente positivos. Daqui surgem duas questões, uma significa que há dinheiro, outra 
significa que não houve possibilidades de o gastar e as câmaras são feitas para gastar 
racionalmente e bem as verbas que dispõem ao serviço das populações.------------------------------
Em seguida deu as seguintes notas:-------------------------------------------------------------------------------
Diz-se que a organização municipal tem duas estruturas, a política e a administrativa, pensa 
que, por esquecimento ou por uma visão diferente, falta aqui também a técnica e operacional 
que é bastante importante na câmara municipal.-------------------------------------------------------------
Relativamente aos quadros apresentados, constatou que a realidade superou o que estava 
inicialmente previsto para 2016.-----------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às receitas e despesas correntes sobretudo vindas do Estado e dos impostos 
têm uma taxa de realização elevada já as receitas e despesas de capital têm uma taxa de 
realização muito baixa.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Entre 2015 e 2016 houve um aumento de 15,04% (3.067.000,00 €) de receitas, prevendo-se 
menos para 2017, mas segundo os dados até pode ser ligeiramente superior isto atendendo a 
que este não é um dos municípios em que a atualização do IMI mais se faz sentir.-------------------
Está também projetado um aumento substancial das despesas de capital previstas em relação 
aos anos anteriores, quase 82% em relação a 2016 e cerca 300% em relação a 2015, o que 
significa uma de duas coisas, ou será feito um investimento brutal ou então houve um 
investimento bastante fraco nos anos anteriores.-------------------------------------------------------------
Relativamente às GOP (Grande Opções do Plano), a execução anual foi 60,04% englobando outras 
funções, perguntou o que são estas “outras funções”, isto porque é um valor substancial, 
quase 1.800,000,00 €.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao PPI (Plano Plurianual de Investimentos) a execução foi inferior a 50% e contando 
com algumas obrigações e a parte social, iniciativas desportivas e ordenamento que foram 
acima dos 65%, 70%, 80% a taxa do PPI seria inferior a 40% o que seria muito baixo, disse.-------  
 
O Senhor Presidente da Câmara agradeceu os comentários do vereador que considerou bem 
apresentados e quis apenas referir que naturalmente será feito um grande investimento, não 
por ser este ano mas sim porque todos os projetos daquilo que se pretende fazer tiveram de 
ser elaborados, evidentemente que seria melhor se já os tivessem.-------------------------------------
Em seguida deu a palavra ao Dr. José Caldas para esclarecer a questão colocada.------------------- 
 
O Dr. Caldas informou que as “outras funções” dizem respeito às transferências entre 
administrações e o serviço da dívida, as amortizações dos empréstimos, disse.---------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores do PS e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 230)---------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de aprovação do Relatório e Contas da EMAS – Empresa 
Municipal de Água e Saneamento de Beja, EM, relativo ao ano 2016;--------- 

 
Presente o Relatório e Contas da EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, 
EM, relativo ao ano 2016, que constitui documento anexo número dois e faz parte integrante 
da presente ata.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores do PS.(Deliberação nº 

231)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.3. – Proposta de aprovação do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção 
e Infrações Conexas da EMAS – Empresa Municipal de Água e 
Saneamento de Beja, EM, relativo ao ano 2016;--------------------------------------------- 

 
Presente o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da EMAS – Empresa 
Municipal de Água e Saneamento de Beja, EM, relativo ao ano 2016, que constitui documento 
anexo número três e faz parte integrante da presente ata.------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores do PS.(Deliberação nº 

232)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

2.4. – Balanço Anual de Tesouraria – 2016;------------------------------------------------------ 

 
Aos trinta e um dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e dezasseis, no Município de 
Beja, procedeu Maria Teresa Costa Mestre ao balanço dos valores desta Entidade, verificando-
se as seguintes existências:------------------------------------------------------------------------------------------
EM CAIXA:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total – 8.050,04 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cofre – 7.600,04 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundo de maneio – 450,00 €.---------------------------------------------------------------------------------------
EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO (saldo de tesouraria):--------------------------------------------------------------
Total: 3.516.083,92 €.-------------------------------------------------------------------------------------------------
EM DOCUMENTOS DE RECEITA:---------------------------------------------------------------------------------------
Total: 0,00 €.----------------------------------------------------------------------------------------------------
RESUMO FINAL:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em caixa ………………………………………………………………………………………………………………….. 8.050,04 € 
Em instituições de crédito ………………………………………………………………………………… 3.516.083,92 € 
Em documentos ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00 € 
TOTAL …………………………………………………………….................................................... 3.524.133,96 € 
CERTIFICADO DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO:-----------------------------------------------------------------------
Total: 3.516.083,92 €.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Todos os valores em existência totalizam três milhões, quinhentos e dezasseis mil, oitenta e 
três euros e noventa e dois cêntimos.----------------------------------------------------------------------------
Os saldos certificados pelas instituições de crédito conferem com os extratos das respetivas 
contas, conforme se comprova com as reconciliações bancárias.-----------------------------------------
Foram efetuados controlos de tesouraria mensais, que se juntam e constituem documento 
anexo número quatro que fazem parte integrante da presente ata.-------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores do PS.(Deliberação nº 

233)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.5. – Propostas de adesão do Município de Beja;------------------------------------------ 

 
A Associação AVEC – Alliance de Villes Euro-Mediterranées de Culture reúne cidades e 
territórios históricos empenhados em fazer do seu património um vetor de desenvolvimento 
local sustentável. Para o efeito os membros da rede associam-se voluntariamente para 
desenvolver estudos levar a cabo intercâmbios de boas práticas e desenvolver programas de 
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valorização do seu património.-------------------------------------------------------------------------------------
Cada membro da rede deve subscrever a Carta Europeia das Cidades e Territórios de Cultura e 
Património e dinamizar uma rede local permanente de reflexão, que inclua universidades, 
associações, profissionais e todos os intervenientes nas questões do território, de uma forma 
geral.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
As atividades da rede desenvolvem-se em torno de diferentes eixos de trabalho: Urbanismo e 
Património; Gestão de Riscos; Cidade sustentável e Valorização dos Territórios.---------------------
São condições para adesão à rede AVEC: ser uma cidade ou território histórico situado num 
país europeu; constituir um dossier de candidatura a submeter ao secretariado AVEC; 
comprometer-se a participar regularmente nas atividades de cooperação e nas reuniões da 
rede e assegurar o pagamento de uma quota anual, no montante de 1.800,00 € (Territórios com 

mais de 30.000 e menos de 50.000 habitantes (Países do Grupo 1: PIB> 20 000$/habitante).--------------------
O ano de 2015 ficou marcado por um importante reconhecimento do trabalho desenvolvido 
por esta associação, através da formalização de uma parceria oficial com a UNESCO. A rede 
beneficia do estatuto de consultor da UNESCO.----------------------------------------------------------------
A rede conta atualmente com 23 membros de 8 países europeus: Croácia, Espanha, França, 
Hungria, Malta, Portugal, Roménia, Sérvia. Portugal está representado pelos Municípios de 
Évora, Idanha-a-Nova, Mértola e Tavira.------------------------------------------------------------------------
Algumas ações anteriormente desenvolvidas pela rede: Seminário Internacional “Valorização 
do Património Urbano no Mediterrâneo”, 2008; Atelier Internacional “Património Urbano na 
Europa e no Mediterrâneo”, 2010; Campo de Trabalho Euro-mediterrâneo “Protecção do 
Património Cultural face aos Riscos Naturais” e Fórum “Património e Riscos na Europa e no 
Mediterrâneo”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
As vantagens de ser membro desta rede euro-mediterrânica da cultura serão essencialmente: 
pertencer a uma rede, de mais de vinte cidades de dez países, ligada à cultura e ao património 
material e imaterial; participar e partilhar no desenvolvimento de planos detalhados de 
preservação, enriquecimento e valorização do património urbano; partilhar na implementação 
de estratégias de reaproximação proactiva do património com as próprias populações; 
partilhar em estratégias que potenciem o património local como motor de desenvolvimento 
económico, cultural e social; e, ainda, ser parceiro ou líder de projetos e ações propostos ou 
desenvolvidos pela rede, entre outros, o urbanismo e o património, a cidade sustentável, a 
gestão de riscos e a valorização do património.----------------------------------------------------------------
Face ao exposto propõe-se a integração do Município de Beja na Rede AVEC – Alliance de Villes 
Euro-Mediterranées de Culture.-----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

234)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
A Federação Portuguesa da Festa da História constitui-se no dia 23 de dezembro de 2014, 
com os seguintes objetivos: Congregar os esforços e potenciar a ação dos seus Associados em 
prol das atividades de promoção e divulgação das diversas manifestações e/ou representações 
culturais e artísticas públicas que recriem feitos e ambientes históricos observando critérios de 
apuro e rigor histórico; Promover a troca de experiências e partilha de informações dos seus 
associados no estudo, preservação e divulgação do património artístico, histórico e cultural de 
Portugal e Promover a representação nacional em atividades e agremiações internacionais 
afins.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
As atividades que a FPFH desenvolve são: Promover as festas, espetáculos e manifestações 
com argumento histórico que sejam testemunho do património histórico nacional, pondo em 
relevo o seu valor cultural, artístico e lúdico; Promover os contactos e intercâmbios entre os 
seus diversos associados; Produzir e apoiar as iniciativas que contribuam para melhorar a 
imagem e o conhecimento das festas, espetáculos e recriações com argumento histórico que 
se realizem em Portugal, bem como a divulgação nos meios turísticos nacionais e 
internacionais; Outras atividades que, não estando contemplados nas alíneas anteriores, visem 
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realizar os objetivos da FEDERAÇÃO.-------------------------------------------------------------------------------
Municípios e Entidades associadas: Idanha a Nova, Castelo de Vide, Braga, Penela, Ponte de 
Lima, Arcos de Valdevez, Oliveira do Bairro, Castro Marim, Coimbra, Companhia Vivarte, 
Scalabitanos, Hoste do Magriço, Mozarabes, Guarda do Alcaide.-----------------------------------------
Outros Municípios em vias de adesão: Silves, Albufeira, Portel, Lagos, Figueira de Castelo 
Rodrigo, Belmonte.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor da quota anual – 50,00 €.------------------------------------------------------------------------------------
A FPFH é filiada na Confédération Européenne des Fêtes et Manifestations Historiques.-----------
Constituindo-se esta Federação como uma rede de trabalho em torno de questões 
importantes para o Município de Beja, propõe-se a sua integração.-------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

235)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.6. – Proposta de atribuição de Medalhas de Mérito Municipal;---------------- 
 
Considerando os prazos dados, solicitando sugestões a todos os partidos e grupos políticos 
com representação na Assembleia Municipal e a consensualização procurada com os 
vereadores.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando o acordo existente com a avaliação que tem estado subjacente relativamente a 
esta atribuição no sentido de a valorizar e aos agraciados, designadamente diminuindo o seu 
número, propõe:-------------------------------------------------------------------------------Atribuir a 
Medalha de Mérito Social à Associação Portas do Território de Desenvolvimento Regional.----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atribuir a 
Medalha de Mérito Social ao Centro Social e Cultural da Imaculada Conceição (Salvada).--------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Atribuir a 
Medalha de Mérito Artístico e Cultural ao Coro do Carmo de Beja pelo seu 40º Aniversário.----
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado 
por unanimidade e escrutínio secreto aprovar a atribuição das medalhas às entidades 
identificadas e submeter à Assembleia Municipal para ratificação final.(Deliberação nº 236)-------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Proposta de atribuição de medalhas de bons serviços municipais;--- 

 
Presente a relação de trabalhadores do Município, trabalhadores da EMAS – Empresa 
Municipal de Água e Saneamento de Beja, EM, Juntas e Uniões de Freguesia e BVB, propostos 
para atribuição de Medalhas de Bons Serviços Municipais no ano de 2017, que constitui 
documento anexo número cinco e faz parte integrante da presente ata.------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 237)---------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Proposta de aprovação do Loteamento Municipal de Atividades 
Económicas – Área Norte;---------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 2578 de 13 de abril de 2017 da Divisão de Administração Urbanística, informando 
que o presente loteamento está inserido em área destinada a atividades económicas 
identificado com UOPG (2) – Área dotada de Plano de Urbanização da Expansão Norte em 
vigor. Respeitando os condicionalismos referidos no Plano de Urbanização, no PDM e demais 
legislação em vigor está em condições de ser aprovado, não sendo necessário a abertura de 
período de discussão pública.---------------------------------------------------------------------------------------
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Deverá ser dado conhecimento à EMAS e EDP.------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 238)---------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Pedidos de prorrogação de prazo de execução;------------------------------------ 

 
Registo nº 3685 de 07 de abril de 2017 da Divisão de Administração Urbanística, propondo a 
prorrogação de prazo de 9 dias relativamente à empreitada de reabilitação de edifícios de 
habitação social de propriedade mista, conforme solicitado pela empresa CONSDEP – 
Engenharia e Construção, SA, terminando a empreitada no próximo dia 27 de março de 2017. 
O atraso deveu-se ao facto de ter chovido nos dias 03, 04, 05 e 14 de março, impossibilitando 
os trabalhos de pintura bem como os trabalhos na cobertura. Outra situação que também 
atrasou a empreitada, deveu-se ao facto de haver necessidade de alterar a reparação da 
fachada nas traseiras dos prédios nº 5 e 17 da Rua Pablo Neruda, uma vez que o mau estado 
do reboco inviabilizava a sua reparação.-------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores do PS.(Deliberação nº 

239)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Registo nº 4074 de 07 de abril de 2017 da Divisão de Administração Urbanística, propondo a 
prorrogação de prazo de 16 dias relativamente à empreitada de reabilitação de edifícios de 
habitação social de propriedade mista, conforme solicitado pela empresa CONSDEP – 
Engenharia e Construção, SA, terminado a empreitada a 13 de abril de 2017. Esta prorrogação 
está relacionada com os dias de chuva do final do mês de março e é adequada aos trabalhos 
de acabamentos que estão em curso.----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores do PS.(Deliberação nº 

240)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador José Velez solicitou ao executivo que contate as empresas para que façam tudo 
menos justificar com chuva atrasos desta natureza, disse.-------------------------------------------------- 
  
 

2.10. – Prorrogação do prazo do Acordo de Realojamento Temporário e 
do contrato de arrendamento no âmbito da empreitada de Centro de 
Arqueologia e Artes;------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 2398 de 06 de abril de 2017 da Divisão de Administração Urbanística, informando 
que de acordo com as informações recolhidas e o prazo previsto da conclusão da obra é 
necessário ser deliberado manter:--------------------------------------------------------------------------------
O acordo de realojamento temporário entre o Município de Beja e a Senhora Maria de Lurdes 
Rosalina Gomas Rosa, na qualidade de arrendatária da fração C do prédio sito na Praça da 
República, nº 44, em Beja, que implica a continuação do pagamento da renda mensal de 
400,00 € ao senhorio, Francisco Manuel Pereira Coelho, por parte do município;--------------------
O contrato de arrendamento da fração A do prédio sito na Rua Afonso Lopes Vieira, nº 1 e Rua 
de Alcobaça, nº 2, em Beja, celebrado entre o Município de Beja e os seus proprietários, 
Manuel Tomé Medeiros Martins e Maria Amália Mestre Martins, que implica a continuação do 
pagamento da renda mensal de 600,00 €, na sequência do realojamento temporário atrás 
mencionado, até 31 de julho de 2017;----------------------------------------------------------------------------
Garantir o cabimento das despesas correspondentes.-------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 241)---------------------------------------------- 
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2.11. – Proposta de aprovação de minuta de contrato de concessão;---------- 
 

Presente a minuta de contrato de concessão da cafetaria do Pax-Júlia Teatro Municipal a 
celebrar entre o Município de Beja e a Senhora Ana Rita Moirés Mendes Palma, que constitui 
documento anexo número seis e faz parte integrante da presente ata.--------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 242)---------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Direitos de preferência;-------------------------------------------------------------------------- 

 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender a fração B do prédio sito na Rua de Lisboa, nos 10 e 12, em Beja, pelo valor 
de 75.000,00 €, 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 243)-------- 
 
Requerido por Luís Miguel Garrido Pereira, que pretendendo vender a fração B do prédio sito 
na Rua da Casa Pia, nº 18, r/c dtº, 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 244)-------- 
 
Requerido por SILVERQUATION, Unipessoal Ldª, que pretendendo vender o prédio sito na Rua 
General Teófilo da Trindade, nº 18, em Beja, pelo valor de 16.000,00 €, 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 245)-------- 
 
 

2.13. – Proposta de atribuição de subsídios;---------------------------------------------------- 

 
Registo nº 1431 de 30 de março de 2017 do Serviço de Desporto, propondo a atribuição de um 
subsídio, no valor de 800,00 €, à ACR Zona Azul, com o objetivo de apoiar a organização e 
realização de um torneio de andebol denominado BEJANDEBOL a realizar nos dias 15, 17 e 18 
de julho de 2017.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 246)---------------------------------------------- 
 
Registo nº 2268 de 03 de abril de 2017 da Divisão de Educação e Bibliotecas, propondo a 
atribuição de um subsídio, no valor de 1.500,00 €, à Assesta – Associação de Escritores do 
Alentejo, para o júri do Prémio Literário Joaquim Figueira Mestre.--------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 247)---------------------------------------------- 
 

 

2.14. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas;--------------------------------------- 

 
Encontrando-se o processo de Licenciamento da Iniciativa, Passeio de BTT, devidamente 
instruído, e emitido o respetivo Alvará, solicita a entidade requerente, Associação de 
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Cicloturismo de Beringel, autorização para a realização da mesma e a isenção de taxas, no 
valor de 45,00 €, nos termos do artigo 9º do Regulamento Geral de Taxas do Município.----------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 248)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela ACOS – Associação de Agricultores do Sul, a isenção do pagamento de taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, no valor total de 54,39 €, no âmbito da 
realização da 34ª OVIBEJA, entre os dias 27 de abril e 01 de maio de 2017, no Parque de Feiras 
e Exposições de Beja.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 249)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Núcleo Sportinguista de Beja, a isenção do pagamento de taxas devidas pela 
emissão de licença de ocupação de espaço do domínio público municipal com esplanada e 
estrado no ano 2017, no estabelecimento de restauração e bebidas, sito na Rua 5 de Outubro, 
Centro Comercial do Carmo, loja 1, r/c, em Beja.--------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 250)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Desportivo e Recreativo Salvadense, a isenção do pagamento de taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, no valor total de 54,39 €, para realização de 
baile da pinha, dia 15 de maio de 2017, no Cine Monumental de Salvada.-----------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 251)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Cultural e Desportivo da Trindade, a isenção do pagamento de taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, no valor total de 54,39 €, pela realização de 
baile da pinha, dia 15 de janeiro de 2017, na antiga sede da Junta de Freguesia, sita na Rua do 
Calvário, s/nº, em Trindade.-----------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 252)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Comissão de Festas de São Matias, a isenção do pagamento de taxas devidas 
pela emissão de licença especial de ruído e de licença de recinto improvisado, no valor total de 
122,37 €, no âmbito da realização de baile da pinha e largada de touros, dia 15 de abril de 
2017, em São Matias.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 253)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Junta de Freguesia de Baleizão, a isenção do pagamento de taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído, no valor total de 54.39 €, para realização de baile e 
atuação de grupos corais, dias 24 e 25 de abril de 2017, no âmbito das Comemorações do 43º 
Aniversário do 25 de Abril, na Casa do Povo.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 254)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Desportivo de Beja, a isenção do pagamento relativo à cedência de 
transporte para uma deslocação a Vila Nova de Mil Fontes.------------------------------------------------
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 255)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Louredense Futebol Clube, 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 256)------------------------------------------------------------- 
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2.15. – Resumo Diário de Tesouraria nº 73, relativo ao dia dezoito de abril 
de dois mil e dezassete;------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de três milhões, 
quatrocentos e noventa e três mil, quinhentos e sessenta e seis euros e vinte e oito 
cêntimos, sendo dois milhões, novecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e 
quatro euros e setenta e dois cêntimos de operações orçamentais e quinhentos e vinte seis 
mil, novecentos e um euros e cinquenta e seis cêntimos de operações não orçamentais, o 
qual constitui documento anexo número sete que faz parte integrante da presente ata.----------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O senhor Carlos Dias sugeriu a possibilidade da vedação que fecha a obra do Centro de 
Arqueologia e Artes deixe as pessoas interessadas observar a mesma da rua, direito 
consignado na lei.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

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

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

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 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.------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 

O Presidente 
 
 

____________________ 
João Manuel Rocha da Silva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Secretário 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício 
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