
 
 

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 nove, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 

três de maio 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.-----------------------------------------------------------------------------
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 n
o
 8/2017;--------------------------------------------- 

 
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 8/2017, relativa à reunião de câmara realizada em 
dezanove de abril de dois mil e dezassete, a qual foi previamente distribuída por todos os 
eleitos e de seguida, aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 257)------------------------------------ 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;--------------------------------- 
 
O vereador Manuel Oliveira informou que os serviços iniciaram hoje trabalhos de asfaltamento 
na freguesia de Santa Clara de Louredo e espera-se agora dar continuidade a este trabalho 
dentro daquilo que está programado. Relativamente ao plano de trabalhos que têm vindo a 
ser solicitado pelos vereadores do PS referiu que o mesmo não é um instrumento fechado, ou 
seja, existe um levantamento exaustivo das condições da rede viária municipal com fotografias 
e informação bem precisa de quais devem ser as prioridades do ponto de vista do 
asfaltamento e irá sempre trabalhar-se sobre isso mas as situações alteram-se dando como 
exemplo a estrada que vai da estação de Baleizão para Quintos, que hás uns meses não era 
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uma prioridade e de um momento para o outro agravou-se de forma muito evidente, daí 
considerar que no planeamento possa haver sempre abertura para fazer face a estas situações 
e até outras relacionadas com oportunidade de serviço, disse.-------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado relativamente à questão colocada pelo vereador Rui Marreiros, 
nomeadamente se já está nomeado quem vai substituir a Engª Susana Ramalho na gestão 
diária da empresa, deu conhecimento que essa pessoa já ocupou funções e é o Dr. Álvaro 
Nobre.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informou ainda que a Câmara Municipal de Beja vai conceder tolerância de ponto para sexta-
feira, dia 12 de maio de 2017, acompanhando assim a decisão do Governo.-------------------------- 
 
O vereador José Velez relativamente à RESIALENTEJO espera que a sua situação económico-
financeira melhor substancialmente porque bem precisa.--------------------------------------------------
Relativamente às escolas do 1º Ciclo, informou, uma vez que não teve oportunidade de o fazer 
na última Assembleia Municipal, que quando tomou posse em 2009, para além das que já 
tinham fechado, já estava definido o encerramento de mais duas, nomeadamente Trindade e 
Mombeja. Mombeja manteve-se a funcionar primeiro porque não havia alternativa para os 
alunos que a frequentavam e depois com alguma pressão conseguiu-se que a mesma ficasse a 
funcionar até 2012 e havia três escolas em risco de encerrarem, Santa Vitória, Santa Clara de 
Louredo e São Matias mas com o trabalho do executivo anterior mantiveram-se a funcionar.---
Finalmente perguntou se o projeto da ciclovia já foi concluído, isto porque verificou que alguns 
elementos parecem não estar executados, nomeadamente as pérgulas, alertando também que 
alguns aparelhos estão danificados além de não estarem ensombrados.------------------------------- 
 
O vereador Manuel Oliveira informou que chegou a ser confrontado com a necessidade de 
proceder à verificação física da execução do projeto e nessa altura deu-se conclusão ao que 
estava projetado até porque se tratou de uma candidatura. Lembra-se que os serviços 
andaram a instalar a rega, a colocar “verdes”, as pérgulas do ponto de vista físico e da 
estrutura estavam terminadas e portanto tomou o projeto como concluído, de qualquer modo 
irá apurar as observações feitas pelo vereador.---------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado completou a informação dando conhecimento de um email que lhe foi 
enviado pelo Técnico Nuno Araújo que dizia o seguinte: “Após vistoria ao local verificou-se que 
as estruturas de madeira da ciclovia foram todas conferidas e fixas. Proponho a aprovação do 
pedido de cancelamento das garantias bancárias cujos deferimentos se encontravam 
pendentes.”, pelo que se conclui que o projeto está terminado, disse.---------------------------------- 
 
O vereador Manuel Oliveira quis registar e congratular-se pelo facto do fim-de-semana que 
decorreu, OviBeja, foi extraordinário a todos os níveis, não só pelo sucesso do evento, mas 
sobretudo pela forma exemplar e profissional que a Câmara Municipal, através dos seus 
serviços, conseguiu manter e assegurar a limpeza urbana de todo o concelho num nível 
satisfatório, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Rui Marreiros acompanhou esta avaliação e considerou que de facto é importante 
reconhecer este empenho e dedicação que os serviços, quer da Câmara quer da EMAS, tiveram 
evitando problemas que por vezes são constrangedores para o certame.------------------------------ 
 
O vereador José Velez associou-se a esta congratulação porque esta altura da realização da 
OviBeja é muito complicada no que respeita à higiene e limpeza urbana e muitas vezes o 
tremendo esforço feito pelos funcionários não é acompanhado pelas entidades que usufruem 
do evento que deveriam reconhecer esse mesmo esforço, disse.----------------------------------------- 
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Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – 2ª Alteração ao Loteamento Municipal de Atividades Económicas 

da Horta de S. Miguel;---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Informação de 24 de abril de 2017 da Divisão de Administração Urbanística, dando 
conhecimento que a atividade económica que se pretende instalar no lote 2 da primeira 
alteração a este loteamento que resultou da junção dos originais lotes 2, 3, 4, 19, 20 e 21, 
conclui agora que necessita de ainda mais área face à atividade que vai desenvolver.--------------
Esta situação de junção de lotes neste tipo de loteamento é normal acontecer pelo que o 
regulamento já previa a associação de lotes. No entanto é entendimento do serviço de 
património, resultante de contactos tidos com a conservatória do registo predial que para 
fazer a junção de lotes que já tem descrições prediais num único artigo com uma única 
descrição é necessário fazer uma alteração ao loteamento.------------------------------------------------
Neste caso não se trata apenas de junção de outro lote mas também de uma parcela de 
terreno destinada a arruamento que se encontrava a separar os dois lotes a associar e que 
deixa de fazer sentido obviamente existir.----------------------------------------------------------------------
No que se refere ao regulamento altera-se o artigo 3º ponto 1 pois o loteamento deixa de ser 
constituído por 16 lotes mas sim por 15.------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 258)---------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de transferência de verba para a CIMBAL – Comunidade 

Intermunicipal do Baixo Alentejo;-------------------------------------------------------------------- 

 
No âmbito da Candidatura POSEUR-02-1708-FC-000006 – Plano Intermunicipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas – PIAACBA, solicita a CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo 

Alentejo, o pagamento referente à repartição dos encargos, no valor de 26.818,16 € (IVA 

incluído).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade proceder à transferência do valor de vinte e seis mil, 
oitocentos e dezoito euros e dezasseis cêntimos, referentes à repartição de encargos da 
candidatura em questão.(Deliberação nº 259)------------------------------------------------------------------- 

 
 

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

 
Informação de 24 de abril de 2017, propondo a atribuição de um subsídio, no valor de 
4.500,00 €, à Rufar & Bombar – Associação Cultural, para fazer face às despesas com a 
organização do 1º Festival de Percussão que se realizará no dia 27 de maio de 2017, em Beja.--
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 260)---------------------------------------------- 
 
Registo nº 2673 de 20 de abril de 2017 do Serviço de Dinamização Socioeducativa, propondo a 
atribuição de um subsídio, no valor de 1.000,00 € à Associação de Jovens Carpe Diem na 

Aldeia, de forma a assegurar o funcionamento do jardim-de-infância de Cabeça Gorda durante 
dois meses, uma vez que a funcionária lá colocada se encontra de atestado médico.---------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 261)---------------------------------------------- 
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2.4. – Direitos de preferência;---------------------------------------------------------------------------- 

 
Requerido por Caixa Imobiliário FIIAH, que pretendendo vender a fração E do prédio sito na 
Rua Natália Correia, nº 4, 2º esqº, em Beja, pelo valor de 64.500,00 €, 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 262)-------- 
 
Requerido por Sofia Castro Pinto, que pretendendo vender o prédio sito na Rua Infante D. 
Henrique, nº 34, em Beja, pelo valor de 36.000,00 €, 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 263)-------- 
 
 

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

 
Encontrando-se o processo de Licenciamento da Iniciativa devidamente instruído, e emitido o 
respetivo Alvará, solicita o Clube de BTT Sempre A’brir de Trigaches, autorização para a 
realização da mesma e a isenção de taxas, nos termos do artigo 9º do Regulamento Geral de 
Taxas do Município.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 264)---------------------------------------------- 
 

Solicitado pela Associação Juvenil Lendias d’Encantar a isenção de pagamento de taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, no âmbito da realização de música ao vivo, 
no Espaço Os Infantes, dia 22 de abril de 2017, em Beja.----------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 265)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Juvenil CulturMais a isenção de pagamento de taxas devidas pela 
emissão de licença de recinto improvisado, da licença de acampamento ocasional e da licença 
especial de ruído, no âmbito da realização do Festival de Música “Santa Maria Summer Fest”, 
entre os dias 08 e 11 de junho de 2017, em Beja.-------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 266)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Estudantes da Escola Superior de Educação de Beja a isenção de 
pagamento de taxas devidas pela emissão de licença de recinto improvisado, referente à 
instalação de um palco e outro equipamento na tenda do recinto da 34ª OVIBEJA, entre os dias 
27 de abril e 01 de maio de 2017.----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 267)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela CERCIBEJA – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, 

CRL a isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão de licença de publicidade ao 
evento “Granfondo Solidário Cercibeja”, a realizar no dia 04 de junho de 2017, em Beja.----------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 268)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Albernoa e Trindade a isenção de pagamento de taxas 
devidas pela emissão de duas licenças especiais de ruído, no âmbito da realização de dois 
bailes na Casa do Povo de Albernoa e no antigo Salão Paroquial, sito no Largo Manuel da 
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Fonseca, nº 13, em Trindade, respetivamente, no dia 24 de abril de 2017.-----------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 269)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Sociedade Filarmónica Capricho Bejense a isenção de pagamento de taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, no âmbito da realização de baile da pinha 
no Salão da Sociedade, em Beja.-----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 270)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Taurino Beringelense a isenção de pagamento de taxas devidas pela 
emissão de licença de recinto improvisado, para a realização de largada/vacada, em Beringel, 
no dia 21 de abril de 2017.-------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 271)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Despertar Sporting Clube, a isenção do pagamento das taxas devidas e 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Saboia.---------------------------------------
Foi deliberado isentar por maioria com a abstenção do vereador José Velez por considerar que 
deve haver uma regulamentação específica e bem definida, nomeadamente das regras de 
quem deve ser ou não isento.(Deliberação nº 272)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Louredense Futebol Clube, a isenção do pagamento das taxas devidas e 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Ourique.-------------------------------------
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 273)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda, a isenção do pagamento das 
taxas devidas e relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Moura.------------------
Foi deliberado isentar por maioria com a abstenção do vereador José Velez por considerar que 
deve haver uma regulamentação específica e bem definida, nomeadamente das regras de 
quem deve ser ou não isento.(Deliberação nº 274)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Beja Basket Clube, a isenção do pagamento das taxas devidas e relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação à Costa da Caparica.---------------------------------------
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 275)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Cantadores do Desassossego, a isenção do pagamento das taxas 
devidas e relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Vila Nova de Santo André.-
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 276)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Grupo Coral de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas e 
relativas 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 277)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo CCRD de Santa Vitória “Estrelas do Alentejo”, a isenção do pagamento das 
taxas devidas e relativas à cedência de transporte para uma deslocação à Aldeia da Luz.----------
Foi deliberado isentar por maioria com a abstenção do vereador José Velez por considerar que 



 

Página 6 de 7 
 

deve haver uma regulamentação específica e bem definida, nomeadamente das regras de 
quem deve ser ou não isento.(Deliberação nº 278)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro de Paralisia Cerebral de Beja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas e relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Odemira.-----------------------
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 279)------------------------------------------------------------- 
 
 

2.6. – Resumo Diário de Tesouraria nº 81, relativo ao dia dois de maio de 

dois mil e dezassete;------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de três milhões, oitenta e 

cinco mil, cento e dezoito euros e quarenta e seis cêntimos, sendo dois milhões, 

quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte e três euros e dois cêntimos de 
operações orçamentais e seiscentos e vinte e nove mil, quinhentos e noventa e cinco euros e 

quarenta e quatro cêntimos de operações não orçamentais.----------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O senhor Carlos Dias perguntou se a Câmara Municipal tem conhecimento da plantação de 
cerca 350 hectares de amendoal na Herdade de Almocreva arrendada aos espanhóis e 
propriedade da Universidade de Évora. A questão que surge associada tem a ver com a 
salvaguarda do património que está ainda debaixo do chão que faz parte da estação 
arqueológica da Villa de Pisões e se o mesmo não terá sido afetado com os trabalhos de 
mobilização de solos já realizados. Perguntou ainda que acordo de colaboração é que termina 
agora relativamente à Villa de Pisões.---------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário referiu que a câmara municipal deliberou a denúncia de um acordo 
que terminava agora em maio. Entretanto já receberam uma proposta de protocolo com a 
Universidade de Évora, articulado com a Direção Regional de Cultura do Alentejo, houve 
algumas alterações ao mesmo que está em fase de conclusão e será brevemente submetido à 
Câmara para ser aprovado, disse.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador José Velez, relativamente à cultura do amendoal, quis apenas informar que em 
condições normais não estaria muito preocupado, independentemente de criticável ou não a 
gestão que a Universidade de Évora está a fazer naquelas terras, mas fica sempre o alerta para 
de alguma forma ver o que é que se pretende fazer. De facto o amendoal não é propriamente 
das culturas que poderá afetar o que lá está mas por uma questão de segurança deveria haver 
um perímetro há volta de Pisões que de alguma forma preservasse e permitisse alguns 
trabalhos futuros, 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.------------------ 
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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 17 de maio de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O Vice-Presidente 
 
 
 

___________________________ 
Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado 

O Secretário 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício 
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