
 
 

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 dez, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 

dezassete 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 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:--------------------------
Propôs a inclusão de um novo ponto da ordem de trabalhos, nomeadamente a proposta de 
transferência de verbas para os Agrupamentos de Escolas no âmbito da atividade regular da 
educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico 2016/2017, que foi aceite por todos os 
presentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata n
o
 9/2017;--------------------------------------------- 

 
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 9/2017, relativa à reunião de câmara realizada em três de 
maio de dois mil e dezassete, a qual foi previamente distribuída por todos os eleitos e de 
seguida, aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 280)---------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;--------------------------------- 
 
O vereador José Velez proferiu as seguintes palavras relativamente ao falecimento de Leonel 
Borrela:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Beja perdeu um dos seus artistas maiores, considerando-o como bejense, apesar de não ter 
cá nascido, o pintor Borrela, mestre das aguarelas e das suas cores.-------------------------------------
Tive o privilégio de o conhecer, de conviver e até de trabalhar com ele, tendo até 
orgulhosamente algumas pequenas obras por si assinadas. Enquanto membro do anterior 
executivo em regime de permanência, talvez empiricamente por ser o pintor bejense com 
quem melhor me identificava e provavelmente o meu aguarelista favorito, decorei as paredes 
do meu antigo gabinete com oito obras pertencentes ao município e da sua autoria.--------------
Como membro eleito deste executivo municipal e do anterior há quase dois mandatos, assumo 
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que, embora reconhecendo o seu enorme talento, o município não valorizou a obra e o seu 
autor tanto quanto o mereciam.-----------------------------------------------------------------------------------
Assim e atendendo à apreciável coleção de obras de Borrela que o município possui, proponho 
pois, infelizmente depois da sua morte, se possa fazer uma exposição permanente numa sala, 
se possível no Museu, de forma simples mas justa eternizando ainda mais o seu nome e o seu 
grande e valioso legado.----------------------------------------------------------------------------------------------
Finalizo lembrando que o grande artista de grande simplicidade, pintou como ninguém o 
Alentejo e Beja. À família e aos amigos, as minhas condolências.”.---------------------------------------
Em seguida, endereçou os parabéns ao novo Presidente do Instituto Politécnico de Beja, 
desejando que consiga com a sua equipa levar o politécnico pelos caminhos certos e rumo aos 
objetivos que tanto precisa e que todos, Beja e a região também precisam.---------------------------
Finalmente chamou a atenção e deu conhecimento que ontem ao final da tarde presenciou 
um veículo de recolha de lixo a fazer a recolha com apenas duas pessoas, o condutor e uma 
mulher, portanto e independentemente da falta de pessoal que existe o certo é que desta 
forma não é possível fazer uma recolha adequada, disse.--------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara informou que transmitiu pessoalmente os parabéns ao novo 
Presidente do Instituto Politécnico.-------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao falecimento do pintor Leonel Borrela a Câmara Municipal emitiu também 
uma nota e está a ser estudado, não só neste caso, poder fazer-se alguma coisa no âmbito do 
“Beja na Rua”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Manuel Oliveira referiu desconhecer a ocorrência informada pelo vereador mas 
registou para verificar o que efetivamente se passou.------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de abertura de procedimentos concursais comuns para 

ocupação de postos de trabalho na modalidade de contrato de trabalho 

em funções públicas por tempo indeterminado (1 técnico superior da área 

de gestão; 1 técnico superior da área da arquitetura e 1 assistente técnico), 

decorrente das atividades internalizadas em virtude da dissolução da 

INOVOBEJA – Empresa municipal de Desenvolvimento, EM;-------------------------- 

 
Considerando que foi apreciada e aprovada pela Câmara Municipal de Beja em reunião 
realizada a 20 de abril de 2016 e pela Assembleia Municipal em sessão realizada a 28 de abril 
de 2016 a proposta de abertura dos procedimentos concursais na sequência da prossecução 
das atividades internalizadas em virtude da dissolução da INOVOBEJA, no prazo previsto no n.º 
9 do artigo 62º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, ou seja, no período máximo de 12 meses a 
contar da data dos acordos de cedência de interesse público, o que se verificou a 01 de julho 
de 2016, propõe-se a abertura dos respetivos procedimentos concursais comuns destinados à 
ocupação de postos de trabalho existentes no mapa de pessoal, no Gabinete de 
Desenvolvimento, Empreendedorismo e Inovação (GDEI), com vista à constituição de relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, de acordo com o nº 2 do artigo 30º e 
artigo 33º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei nº 
35/2014, de 20 de junho, pelo motivo acima invocado, como seguidamente se indica:-------------
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Um Técnico Superior, da carreira geral de Técnico Superior – área de Gestão;------------------------
Um Técnico Superior, da carreira geral de Técnico Superior – área de Arquitetura;------------------
Um Assistente Técnico, da carreira geral de Assistente Técnico.------------------------------------------
Os referidos postos de trabalho, que integram o GDEI, são necessários ao desenvolvimento e 
prossecução das atividades internalizadas, onde foram integrados os trabalhadores da ex-
INOVOBEJA em situação de cedência de interesse público, nos termos da Lei nº 50/2012, de 31 
de agosto, tratando-se de necessidades de pessoal de natureza permanente.------------------------
Os referidos procedimentos concursais desenvolver-se-ão nos termos da Portaria nº 83-
A/2009, de 22 de janeiro, com a redação dada pela Portaria nº 145-A/2011, de 06 de abril, cujo 
prazo para apresentação de candidaturas deverá ser de 10 (dez) dias úteis, destinando-se, 
apenas, a indivíduos detentores de um prévio vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos dos nos 1 e 4 do artigo 36º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aos 
candidatos serão aplicados os seguintes métodos de trabalho: prova de conhecimentos escrita, 
avaliação psicológica e entrevista profissional de seleção. Havendo candidatos que reúnam as 
condições previstas no nº 2 do artigo 36º supra indicado, caso não tenham exercido a opção 
pelos métodos de seleção, nos termos do nº 3 do citado artigo, serão aplicados os seguintes 
métodos de seleção: avaliação curricular, entrevista de avaliação das competências e 
entrevista profissional de seleção.---------------------------------------------------------------------------------
No que concerne ao cumprimento do disposto nos nos 1 e 3 do artigo 4º da Portaria nº 83-
A/2009, de 22 de janeiro, e atendendo a que ainda não foi publicitado qualquer procedimento 
concursal para constituição de reservas de recrutamento, conforme informação 
disponibilizada pela GeRAP, até à sua publicitação fica temporariamente dispensada a 
obrigatoriedade de consulta prévia à entidade centralizada para constituição de reservas de 
recrutamento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com a solução interpretativa uniforme da DGAL, de 15/05/2014, devidamente 
homologada pelo Secretário de Estado da Administração Local, em 15/07/2014, “As autarquias 
locais não têm de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação.”.----------------------------------------------------------------------------------------
Quanto a encargos com os recrutamentos em causa, as verbas necessárias foram previstas no 
orçamento da autarquia para 2017, nas respetivas rubricas orçamentais, de acordo com a 
alínea b) do nº 1 do artigo 31º da LTFP.---------------------------------------------------------------------------
O júri dos referidos procedimentos terá a seguinte composição:-----------------------------------------
Presidente: Miguel Machado Quaresma, Técnico Superior;------------------------------------------------
Vogais efetivos: Sandra Cristina Machado Margarida, Técnica Superior, que substituirá o 
presidente nas suas faltas e impedimentos e Maria João Mimoso Ernesto Faísca Macedo, 
Técnica Superior;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais Suplentes: Juvenal Bastos da Cunha e Antónia da Graça Troncão Patrício, Técnicos 
Superiores.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 281)---------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de aprovação de acordo de colaboração relativo à gestão 

da Villa Romana de Pisões;-------------------------------------------------------------------------------- 

 
Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
A Villa Romana de Pisões, classificada como imóvel de interesse público, pelo Decreto nº 
251/70, publicado no Diário do Governo nº 129, 1ª série, de 03/06/1970, foi, dada a ausência 
de regularização do regime de propriedade, gerida pela Direção Regional de Cultura do 
Alentejo (em alguns períodos em articulação com o Município de Beja), local onde nos anos 90 no 
século XX instalou um Centro Interpretativo, posteriormente vandalizado;----------------------------
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A Direção Regional de Cultura do Alentejo, nos termos do artº 2º, nº 1 e 3, al. o), do Decreto-
Lei nº 114/2012, de 25 de maio, tem como missão o acompanhamento das ações relativas à 
salvaguarda, valorização e divulgação do património cultural imóvel, móvel e imaterial, bem 
como articular-se com outras entidades públicas ou privadas que prossigam atribuições ou 
objetivos afins na respetiva área de intervenção;-------------------------------------------------------------
A Universidade de Évora, proprietária do sítio, de acordo com o disposto no artº 2º, al. a) e d), 
dos seus Estatutos, aprovados pelo Despacho normativo nº 10/2014, Diário da República nº 
149, Série II, de 05/08/2014, prossegue, como fim,  a produção de conhecimento através da 
investigação científica e da criação cultural, envolvendo a descoberta, aquisição e 
desenvolvimento de saberes, artes e práticas, de nível avançado, contribuindo para a 
transferência e valorização do conhecimento e criação artística;-----------------------------------------
Por outro lado, esta Instituição de Ensino Superior, através do Centro de História de Arte e 
Investigação Artística (CHAIA), Laboratório de Arqueologia, Instituto de Ciências da Terra e 
Laboratório Hercules, pretende colocar em prática o Plano de Ação para a Villa Romana de 
Pisões;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Plano de Ação para a Villa Romana de Pisões implicará a criação do Campo Experimental 
para as Arqueociências e Ciências do Património da Universidade de Évora com três eixos 
essenciais: Investigação e desenvolvimento, Valorização Patrimonial e Divulgação e Formação;-
O Município de Beja vem assegurando com a Direção Regional de Cultura do Alentejo através 
de acordos de colaboração celebrados em 2008 e 2013, a gestão da Villa Romana de Pisões.----
Assim, entre:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Direção Regional de Cultura do Alentejo, com sede na Rua de Burgos nº 5, em Évora, adiante 
designada por Primeira Outorgante, representada pela sua Diretora, Ana Paula Amendoeira;---
A Universidade de Évora, com sede no Largo dos Colegiais, 2, em Évora, adiante designada por 
Segunda Outorgante, representada pela sua Magnífica Reitora, Ana Costa Freitas;------------------
O Município de Beja, com sede na Praça da República, 7800-427 Beja, adiante designado por 
Terceiro Outorgante, representado pelo seu Presidente, João Manuel Rocha da Silva, em 
cumprimento da deliberação de câmara tomada em reunião realizada em 17 de maio de 2017; 
É celebrado o presente acordo de colaboração que se rege pelas cláusulas seguintes:-------------
Cláusula 1ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Objeto) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O presente acordo de colaboração destina-se a regular os termos da colaboração entre a 
Direção Regional de Cultura do Alentejo, a Universidade de Évora e o Município de Beja 
relativamente à Villa Romana de Pisões classificada através do Decreto nº 251/70, publicado 
no Diário do Governo, 1ª Série, nº 129 de 3/06/1970.-------------------------------------------------------
Cláusula 2ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Obrigações da Primeira Outorgante) ---------------------------------------------------------------------------
A Primeira Outorgante, no âmbito do presente acordo de colaboração, compromete-se:---------
1. Prestar apoio técnico e científico às ações de investigação, conservação e valorização 
patrimonial da Villa Romana de Pisões;--------------------------------------------------------------------------
2. Divulgar, através de meios próprios e participar na medida das suas possibilidades nas 
atividades que se realizarão no Campo Experimental para as Arqueociências e Ciências do 
Património da Universidade de Évora, incluindo colaborar com as outras Outorgantes nas 
ações de difusão, educação patrimonial e promoção turística ligadas ao sítio;------------------------
Cláusula 3ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Obrigações da Segunda Outorgante) ---------------------------------------------------------------------------
A Segunda Outorgante, no âmbito do presente acordo de colaboração, compromete-se:---------
1. Executar o Plano de Ação para a Villa Romana de Pisões, que constitui documento anexo 

número um e faz parte integrante da presente ata, designadamente, através da criação do 
Campo Experimental para as Arqueociências e Ciências do Património da Universidade de 
Évora;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Articular previamente com a Primeira Outorgante os projetos de intervenções materiais a 
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realizar que necessitem de parecer da tutela do Património Cultural, nos termos da Lei;----------
3. Articular com o Município de Beja as ações a realizar no âmbito do Plano de Ação do Campo 
Experimental para as Arqueociências e Ciências do Património da Universidade de Évora.--------
Cláusula 4ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Obrigações do Terceiro Outorgante) ---------------------------------------------------------------------------
O terceiro Outorgante, no âmbito do presente acordo de colaboração, compromete-se:----------
1. Coadjuvar os restantes outorgantes na implementação do Plano de Ação para a Villa 
Romana de Pisões;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Divulgar, através de meios próprios e participar na medida das suas possibilidades nas 
atividades que se realizarão no Campo Experimental para as Arqueociências e Ciências do 
Património da Universidade de Évora, incluindo colaborar com as outras Outorgantes nas 
ações de difusão, educação patrimonial e promoção turística ligadas ao sítio;------------------------
Cláusula 5ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Duração e Resolução) -----------------------------------------------------------------------------------------------
O presente Acordo produz efeitos a partir da data da respetiva assinatura e é válido por um 
período de um ano, automaticamente renovável por iguais períodos, podendo ser resolvido 
por qualquer das partes, através de carta registada com aviso de receção, com a antecedência 
mínima de 60 dias em relação à data do termo ou renovação.--------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 282)---------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Pedido de prorrogação do prazo de execução;------------------------------------- 

 
Informação do Técnico Municipal, António Fialho, dando conhecimento que a empreitada de 

reabilitação do antigo edifício do Clube Bejense (Espaço Criativo), de acordo com o prazo 
contratual deveria terminar a 19 de março de 2017.---------------------------------------------------------
Teve uma prorrogação por um período de 40 dias aprovada em reunião de câmara de 01 de 
março de 2017, pelo que a obra terminaria a 28 de abril de 2017.----------------------------------------
O presente pedido de prorrogação, solicitado pela CONSDEP – Engenharia e Construção, SA pelo 
período de 18 dias é justificado pelas razões apresentadas relativamente à execução das 
estruturas de madeira.------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, a obra terminará a 16 de maio de 2017.----------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores do PS.(Deliberação nº 

283)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.4. – Proposta de repartição de encargos;------------------------------------------------------ 

 
Informação de 04 de maio de 2017 da adjunta do Senhor Presidente para a área da cultura, 
Ana Paula Nogueira, dando conhecimento que o procedimento por ajuste direto para 
manutenção do sistema AVAC do Pax-Júlia Teatro Municipal, teve início com a autorização do 
Senhor Presidente de 31 de março de 2017.--------------------------------------------------------------------
O mesmo está em condições de ser adjudicado à empresa Interclima – Instalações Técnicas de 
Climatização, Ldª. O valor do contrato é de 37.440,00 €, por um período de três anos, sendo o 
valor ano de 12.480,00 € (valores sem IVA incluído).------------------------------------------------------------
Por representar este procedimento encargos para os dois anos económicos seguintes, 2018 e 
2019, solicita autorização para a realização da despesa (repartição de encargos), nos termos do 
artigo 22º, nos 1 e 6 do Decreto-Lei nº 197/99, de 08 de junho.--------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 284)---------------------------------------------- 
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2.5. – Pedido de apoio extraordinário;------------------------------------------------------------- 

 
Ofício nº 163/2017 de 03 de maio enviado pelo Presidente da Direção da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Beja, no qual expõe as condições em que foi 
atribuída uma viatura, através do POSEUR por abertura do aviso de candidaturas, na vertente 
de viaturas de combate a incêndios.------------------------------------------------------------------------------
Em 04 de abril de 2017, foi a associação informada que a candidatura foi aprovada, com 
financiamento a 70% para um valor máximo de aquisição de 149.000,00 €, ou seja, o 
financiamento será no valor máximo de 104.300,00 €, sendo que a parte que caba à associação 
para esta aquisição será de cerca de 44.700,00 €.-------------------------------------------------------------
A percentagem poderá atingir os 80% de financiamento se conseguirem que até ao final de 
dezembro de 2017 a viatura seja fornecida, paga e solicitado o reembolso ao POSEUR, o que 
manifestamente tem dúvidas, na justa medida em que já procederam à abertura de concurso 
público, como determinam as normas comunitárias, o caderno de encargos foi também 
executado e aprovado de acordo com as referidas normas, mas o prazo é demasiado curto 
para se efetivar essa pretensão.------------------------------------------------------------------------------------
Acresce que este Veículo Florestal de Combate ao Incêndio é indispensável para o combate a 
incêndios rurais, dado que têm um veículo deste tipo acidentado, cuja reparação não é 
possível e o outro já tem demasiada idade, necessitando de substituição.-----------------------------
Assim, toma a liberdade de solicitar um apoio extraordinário que possa suprir as dificuldades 
nesta aquisição cuja componente nacional é no valor de cerca de 45.000,00 €.----------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 285)---------------------------------------------- 
 
 

2.6. – Proposta de transferência de verba no âmbito do protocolo de 

parceria que promove o projeto Ginástica Sénior;----------------------------------------- 

 
Por forma a dar continuidade ao protocolo de parceria, que constitui documento anexo 

número dois e faz parte integrante da presente ata, que promove o projeto Ginástica Sénior e 
tem subjacente o pagamento referente a dezassete horas semanais durante doze meses por 
parte da CMB ao Técnico de Desporto Edgar Calhau, propõe-se a transferência de 11.271,00 € 

(onze mil duzentos e setenta e um euros), referentes ao encargo da Câmara Municipal de Beja 
com este protocolo, no ano de 2017.-----------------------------------------------------------------------------
Esta verba deverá ser transferida para a Cáritas Diocesana de Beja numa única tranche, tal 
como decorreu nos últimos anos.----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 286)---------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Retificação de dados no quadro de edificabilidade do Plano de 

Intervenção em Espaço Rural da Malhadinha;------------------------------------------------ 

 
Registo nº 2864 de 02 de maio do Serviço de Apreciação de Projetos e Licenciamento, 
informando que no âmbito da apreciação de um processo de construção para edifício inserido 
na área do PIER – Plano de Intervenção em Espaço Rural da Malhadinha, foi o mesmo 
consultado, tendo-se verificado a necessidade de proceder à retificação de alguns dados no 
quadro de edificabilidade do referido plano.-------------------------------------------------------------------
Face ao exposto e apresentado novo quadro com as devidas retificações, cumpre esclarecer 
que relativamente à designação de “parcela”, é a mesma utilizada simultaneamente para 
parcelas de terreno bem como para edificações, é o caso da P05, P06 e P07, que se trata de três 
edificações, destinadas a armazém, adega e habitação, existentes na parcela P04 (parcela 

rústica).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Foi ainda esclarecido que, na  parcela P04, para além das edificações supracitadas, são 
descritas duas edificações, destinadas a armazém e telheiro, contudo, por não estarem 
descritas na parte urbana do registo da conservatória, não tiveram tratamento idêntico às 
edificações supracitas (não tendo a designação de parcelas).--------------------------------------------------
Relativamente às áreas de construção existentes foram as mesmas descritas na segunda 
coluna do quadro, juntamente ao tipo de edificação existente.-------------------------------------------
Face à área máxima de construção permitida, em cada parcela, está a mesma descrita na 3ª 
coluna, cumprindo informar que, de acordo com informação da Arqtª Joana, na área de 
construção máxima, deverá ser contabilizada a área existente, tendo como exemplo a parcela 
P01, com uma área de construção de 38m² face a ruina, sendo descrita uma área de 
construção máxima de 500m², o que permitirá uma área de construção de 462m².-----------------
Foi deliberado aprovar por maioria com a abstenção do vereador José Velez.(Deliberação nº 

287)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.8. – Direito de preferência;----------------------------------------------------------------------------- 

 
Requerido por Hélder Rodrigo Espada dos Santos Pinto, que pretendendo vender o prédio sito 
na Praceta Jaime Cortesão, nº 12, em Beja, pelo valor de 115.000,00 €, vem solicitar à Câmara 
Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura 
de compra e venda. 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 288)-------- 
 
 

2.9. – Anulação de guias relativas a processos de contraordenação;------------ 

 
Registo nº 2776 de 26 de abril de 2017 do Gabinete Jurídico, solicitando a anulação da guia nº 

2808, no valor de 11,33 € (custas), emitida no processo de contraordenação nº 20/COR/2012, 
cujo arguido é Acácio Manuel Reis Fialho, em virtude do processo de contraordenação ter 
prescrito e ter sido arquivado.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado aprovar por maioria com a abstenção do vereador José Velez.(Deliberação nº 

289)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Registo nº 2792 de 26 de abril de 2017 do Gabinete Jurídico, solicitando a anulação das guias 

nº 4584, no valor de 60,00 € (coima) e nº 13155, no valor de 10,20 € (custas), emitidas no 
processo de contraordenação nº 29/COR/2013, cujo arguido é Adérito Agostinho da Silva, em 
virtude do processo de contraordenação ter prescrito e ter sido arquivado.--------------------------- 
Foi deliberado aprovar por maioria com a abstenção do vereador José Velez.(Deliberação nº 

290)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Registo nº 3124 de 10 de maio de 2017 do Gabinete Jurídico, solicitando a anulação da guia nº 

13380, no valor de 51,00 € (custas), emitida no processo de contraordenação nº 8/COR/2013, 
cujo arguido é Rogério Vitorino Maia, em virtude do processo de contraordenação ter 
prescrito e ter sido arquivado.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado aprovar por maioria com a abstenção do vereador José Velez.(Deliberação nº 

291)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador José Velez quis registar mais uma vez o seu lamento pelo facto da autarquia deixar 
que estas situações ocorram, nomeadamente a prescrição destes processos para além de nem 
sequer saber do que se tratam, daí a sua abstenção.--------------------------------------------------------- 
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2.10. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas;--------------------------------------- 

 
Solicitado pela Associação Juvenil CulturMais a isenção de pagamento de taxas devidas pela 
emissão de licença de recinto improvisado para a instalação de palcos, tendas, vedações, 
sistemas de som e outros equipamentos, no Parque das Merendas e estacionamento nordeste, 
em Beja, 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 292)----------------------------------------------- 
 
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 especial de ruído, no âmbito 
da realização do evento Bênção das Pastas, no campus do Instituto Politécnico, entre os dias 
18 e 20 de maio de 2017, em Beja.--------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 293)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda a isenção de pagamento de 
taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, no âmbito da realização de karaoke, 
dia 05 de maio de 2017, na sede do Clube.----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 294)----------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Resumo Diário de Tesouraria nº 90, relativo ao dia dezasseis de 

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

cinquenta e um mil, cento e cinquenta e um euros e quarenta e dois cêntimos, sendo dois 

milhões, seiscentos e nove mil, cinquenta e oito euros e nove cêntimos de operações 
orçamentais e quinhentos e quarenta e dois mil, noventa e dois euros e cinquenta e três 

cêntimos de operações não orçamentais.-----------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.12. – Proposta de transferência de verbas;--------------------------------------------------- 
 
No âmbito das competências do município na área da Educação, propõe-se a transferência 
para os Agrupamentos das verbas relativas ao apoio à Atividade Regular dos Estabelecimentos 
de Educação Pré-escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico, ano letivo 2016/2017.---------------------- 
 

Agrupamento nº 1 de Beja Pré-escolar Valor 1º Ciclo Valor 

Valor total Pré + 

1ºCiclo 

Neves 10 150,00 € 28 420,00 € 570,00 € 

Baleizão 16 240,00 € 24 360,00 € 600,00 € 

Penedo Gordo 25 375,00 € 42 630,00 € 1.005,00 € 

Santa Vitória 10 150,00 € 30 450,00 € 600,00 € 

Beringel 19 285,00 € 43 645,00 € 930,00 € 

Trigaches 4 60,00 € 16 240,00 € 300,00 € 

S. Matias 4 60,00 € 13 195,00 € 255,00 € 

EB Santa Maria 94 1.410,00 € 256 3.840,00 € 5.250,00 € 

EB Santiago Maior 65 975,00 € 409 6.135,00 € 7.110,00 € 

Total Agrupamento 1 247 3.705,00 € 861 12.915,00 € 16.620,00 € 
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Agrupamento nº 2 de Beja Pré-escolar Valor 1º Ciclo Valor 
Valor total Pré + 

1ºCiclo 

Salvada 12 180,00 € 58 870,00 € 1.050,00 € 

Cabeça Gorda 11 165,00 € 46 690,00 € 855,00 € 

Albernoa 12 180,00 € 36 540,00 € 720,00 € 

Boavista 10 150,00 € 19 285,00 € 435,00 € 

EB S. João Baptista 95 1.425,00 € 414 6.210,00 € 7.635,00 € 

Total Agrupamento 2 140 2.100,00 € 573 8.595,00 € 10.695,00 € 
 

TOTAL AGR1 + AGR2 387 5.805,00 € 1434 21.510,00 € 27.315,00 € 
 

Nota: os valores em causa foram apurados tendo em consideração a verba de 15,00 €/aluno 
atribuída em anos anteriores para o mesmo efeito.----------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 295)---------------------------------------------- 
 
 

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

 
O Senhor Carlos Dias perguntou se podia ter acesso ao documento relativo à Villa Romana de 
Pisões, ficando o Senhor Presidente de lho enviar via correio eletrónico.-------------------------------
Quis ainda referir que por uma questão de curiosidade e depois dos festejos relativos à 
celebração da conquista do campeonato nacional pelo Benfica, se deslocou à Rotunda do 
Bandeirante e constatou a falta de civismo que continua a haver nestas situações, copos e 
garrafas tudo espalhado, etc. e a Câmara Municipal é que tem de limpar a porcaria. Assim, é da 
opinião de que deveria ser encontrada uma forma das pessoas que vendem este tipo de 
produtos sejam responsabilizadas pelas taras e copos.------------------------------------------------------ 
 
O Senhor Presidente referiu ser da mesma opinião, é um problema que se está a tentar 
equacionar, não só nestes festejos que são esporádicos, mas noutros, disse.------------------------- 
 
 

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

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

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

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

reunião de câmara realizada em 

07 de junho de 2017. 
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O Presidente 
 
 
 

___________________ 
João Manuel Rocha da Silva 

 
 
 
 
 
 
 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício 


		2017-06-08T10:01:21+0100
	JOÃO DANIEL FRAZÃO FELÍCIO


		2017-06-08T10:02:50+0100
	JOÃO DANIEL FRAZÃO FELÍCIO


		2017-06-08T10:04:44+0100
	JOÃO DANIEL FRAZÃO FELÍCIO


		2017-06-08T10:05:12+0100
	JOÃO DANIEL FRAZÃO FELÍCIO


		2017-06-08T10:05:38+0100
	JOÃO DANIEL FRAZÃO FELÍCIO


		2017-06-08T10:06:05+0100
	JOÃO DANIEL FRAZÃO FELÍCIO


		2017-06-08T10:06:48+0100
	JOÃO DANIEL FRAZÃO FELÍCIO


		2017-06-08T10:07:16+0100
	JOÃO DANIEL FRAZÃO FELÍCIO


		2017-06-08T10:07:46+0100
	JOÃO DANIEL FRAZÃO FELÍCIO


		2017-06-08T10:08:25+0100
	JOÃO DANIEL FRAZÃO FELÍCIO


		2017-06-08T15:21:52+0100
	[Assinatura Qualificada] João Manuel Rocha da Silva


		2017-06-08T15:22:36+0100
	[Assinatura Qualificada] João Manuel Rocha da Silva


		2017-06-08T15:23:16+0100
	[Assinatura Qualificada] João Manuel Rocha da Silva


		2017-06-08T15:23:55+0100
	[Assinatura Qualificada] João Manuel Rocha da Silva


		2017-06-08T15:24:28+0100
	[Assinatura Qualificada] João Manuel Rocha da Silva


		2017-06-08T15:25:10+0100
	[Assinatura Qualificada] João Manuel Rocha da Silva


		2017-06-08T15:25:50+0100
	[Assinatura Qualificada] João Manuel Rocha da Silva


		2017-06-08T15:26:30+0100
	[Assinatura Qualificada] João Manuel Rocha da Silva


		2017-06-08T15:27:09+0100
	[Assinatura Qualificada] João Manuel Rocha da Silva


		2017-06-08T15:28:29+0100
	[Assinatura Qualificada] João Manuel Rocha da Silva




