
 
 

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 onze, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
sete de junho 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 
Edital para atribuição da exploração da cafetaria da Biblioteca Municipal José Saramago, em 
regime de concessão, que foi aceite por todos os presentes.---------------------------------------------- 
 
 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata no 10/2017;--------------------------------------------- 

 
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 10/2017, relativa à reunião de câmara realizada em 
dezassete de maio de dois mil e dezassete, a qual foi previamente distribuída por todos os 
eleitos e de seguida, aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 296)------------------------------------ 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;--------------------------------- 
 
O vereador José Velez fez seguinte intervenção:--------------------------------------------------------------
Depois de analisado o insucesso educativo e abandono escolar infelizmente o Distrito de Beja 
está na cauda das boas notícias, particularmente Beja cidade onde de facto os resultados são 
pouco animadores daí solicitar ao vereador Vítor Picado, responsável do pelouro, que 
transmitisse ao Conselho Municipal de Educação, os mesmos, para se estudar a fundo esta 
situação, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado referiu que obviamente esta será uma questão a abordar no Conselho 
Municipal de Educação, no entanto, também houve excelentes resultados designadamente 
nos exames nacionais, que deve ser motivo de regozijo para encontrar aqui equilíbrios.---------- 
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O vereador Rui Marreiros sobre o Portugal Air Summit, realizado em Pote de Sor, evento 
bastante interessante que visou discutir tudo aquilo a que se refere a aeronáutica, aviação, 
transporte de cargas, fixação de empresas, desmantelamento de aviões, reparação, etc., onde 
estiveram presentes praticamente todos os responsáveis da ANA – Aeroportos e de outros 
operadores, representantes de empresas com intenção de se fixarem no aeroporto bem como 
Presidentes de Câmara, perguntou se o Município de Beja lá esteve representado e o que é 
que se retirou dessa participação. Colocou a questão, uma vez que se estranhou a ausência ou 
pelo menos não se percebeu, como é que neste fórum, Beja não tentou dar corpo à questão 
do aeroporto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara informou que a autarquia esteve representada pelo vereador 
Manuel Oliveira, não se deu muito nas vistas porque esse tem sido o timbre deste executivo.--- 
 
O vereador Rui Marreiros, colocou a questão por considerar que um fórum desta natureza era 
o local adequado e com a visibilidade certa para a Câmara Municipal intervir e explicar todas 
as situações relacionadas com o aeroporto de Beja, por isso sublinhar que foi com muita pena 
que não viu o Município representado ao nível de promover e vender o aeroporto, disse.-------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Propostas de aprovação de candidaturas;--------------------------------------------- 

 
No âmbito do Aviso ALT20-06-2016-18) 4.5 – Promoção de Estratégias de baixo teor de carbono 
para todos os tipos de território, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da 
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes para a 
atenuação, propôs o Gabinete de Desenvolvimento, Empreendedorismo e Inovação que se 
possa proceder à apresentação da candidatura de Reestruturação da zona pedonal, ciclovia e 
estacionamento entre a Avenida do Brasil e Rua Tenente Coronel Salgueiro Maia, com a 
seguinte estrutura de componentes:----------------------------------------------------------------------------- 
 

Nº componente Descrição componente Valor com IVA 

1 Outros serviços – elaboração de projeto 10.424,27 € 

2 Construções diversas – empreitada 184.103,72 € 

3 Ajustamento de preços – revisão de preços 3.682,07 € 
 

O valor total da candidatura é de 198.210,06 € e a mesma integra o Quadro de Investimentos 
do PEDU do Município de Beja.-------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 297)---------------------------------------------- 
 
No âmbito do Aviso ALT20-43-2016-20) 9.8 – Concessão de apoio à regeneração física, 
económica e social das comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais, propôs o 
Gabinete de Desenvolvimento, Empreendedorismo e Inovação que se possa proceder à 
apresentação da candidatura de Reabilitação de edifícios de habitação social de propriedade 
mista, Bairro Beja II, com a seguinte estrutura de componentes:----------------------------------------- 
 

Nº componente Descrição componente Valor com IVA 

1 Estudos, pareceres, projetos e consultoria 35.547,00 € 

2 Habitações – empreitadas 952.242,51 € 

3 Ajustamento de preços – revisão de preços 19.044,85 € 
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O valor total da candidatura é de 1.006.834,36 € e a mesma integra o Quadro de 
Investimentos do PEDU do Município de Beja.------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 298)---------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de aprovação de protocolo;---------------------------------------------------- 
 
Presente o protocolo a celebrar entre o Município de Beja e a EDP Distribuição – Energia, SA, 
onde ambas as partes acordam na alteração do Anexo I ao contrato de concessão da 
distribuição de energia elétrica em baixa tensão, nos termos da redação constante do Anexo a 
este protocolo que dele faz parte integrante bem como da presente ata constituindo 
documento anexo número um.------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 299)---------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de aprovação de Adenda a Acordo de Colaboração;------------ 
 
Registo nº 3461 de 26 de maio de 2017 do Gabinete de Desenvolvimento, Empreendedorismo 
e Inovação, propondo, tendo em vista a criação de condições para a realização do BEJA NA RUA 

– Festival de Artes na Rua, a celebração de uma Adenda ao Acordo de Cooperação assinado 
em junho de 2016 entre o Município de Beja, a ZARCOS – Associação de Músicos de Beja e a 
Direção Regional de Cultura do Alentejo.-----------------------------------------------------------------------
A adenda destina-se a alargar o período da cooperação, por forma a abranger as edições de 
2017 e 2018 da referida iniciativa cultural.----------------------------------------------------------------------
Em aditamento ao Acordo celebrado em 06 de Junho de 2016, entre:----------------------------------
O Município de Beja, com sede na Praça da Republica 7800-427 Beja, representada pelo 
Presidente da Câmara Municipal, João Rocha, adiante designada por Primeira Outorgante;------
A ZARCOS – Associação de Músicos de Beja, com sede na Rua Luís de Camões – Casa da Cultura, 
7800-508 Beja, adiante designada por Segunda Outorgante e representada pelo seu 
Presidente, Miguel Ferro;--------------------------------------------------------------------------------------------
A Direção Regional de Cultura do Alentejo, com sede na Rua de Burgos nº 5, 7800-863 Évora, 
adiante designada por Terceira Outorgante e representada pela sua Diretora, Ana Paula 
Amendoeira;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
É acordada na presente dada, a celebração de uma adenda com o seguinte teor:-------------------
A colaboração destinada à realização do primeiro BEJA NA RUA – Festival de Artes na Rua, que 
teve lugar durante o ano 2016, é alargada à organização das edições seguintes do Festival, 
designadamente as que se realizarão durante os anos 2017 e 2018.-------------------------------------
A presente adenda produz efeitos a partir da data da sua assinatura e vigora até ao 
cumprimento integral do objeto do contrato.------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores do PS.(Deliberação nº 

300)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
No âmbito do acordo assinado entre o Município de Beja, a ZARCOS – Associação de Músicos 
de Beja e a Direção Regional de Cultura do Alentejo, tendo em vista a realização do BEJA NA 

RUA – Festival de Artes na Rua, propôs-se a transferência para a entidade promotora do 
festival, de um adiantamento no valor de 217.017,23 €, para fazer face às despesas com a 
contratação dos artistas.---------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores do PS.(Deliberação nº 

301)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Os vereadores do PS abstiveram-se uma vez que consideram ficar num limbo sobre a opção de 
se ter de decidir já o prolongamento desta parceria em 2018, porque não há garantia que haja 
um Aviso exatamente para as mesmas matérias que permita enquadrar uma candidatura 
parecida.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi explicado que só por si o protocolo servia de base, mas pretende-se clarificar, para efeitos 
de candidatura, que a parceria está abrangida. Também pode ser uma candidatura que já 
esteja aprovada que encaixe neste programa.----------------------------------------------------------------- 
 
 

2.4. – 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, e outra pelo período de 18 
dias pelo que a obra terminaria a 16 de maio de 2017.------------------------------------------------------
O presente pedido de prorrogação, solicitado pela CONSDEP – Engenharia e Construção, SA, 
pelo período de 9 dias é justificado pelas razões apresentadas relativas a definições pontuais 
de projeto. Assim, a obra terminará a 25 de maio de 2017.------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores do PS.(Deliberação nº 

302)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.5. – Cartão Municipal Sénior – Comparticipação de 25% nos 
medicamentos referentes ao 1º trimestre de 2017;---------------------------------------- 

 
Registo nº 2646 de 19 de abril de 2017 do Serviço de Intervenção Social, propondo, de acordo 
com o artigo 4º da alínea e) do Regulamento do Cartão Municipal Sénior e após efetuados os 
cálculos de recibo dos medicamentos entregues pelos beneficiários, a comparticipação aos 
mesmos, no valor total de dois mil, cento e vinte e oito euros e vinte e oito cêntimos, relativo 
ao 1º trimestre de 2017, conforme mapa que se junta e que constitui documento anexo 
número dois que faz parte integrante da presente ata.-----------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 303)---------------------------------------------- 
 
 

2.6. – Proposta de acordo de pagamento a título executivo;------------------------- 
 
Informação de 16 de maio de 2017 do Jurista Municipal, Juvenal Bastos da Cunha, propondo 
depois de analisada a proposta de acordo que se junta e constitui documento anexo número 
três que faz parte integrante da presente ata, a celebrar entre o Município de Beja e a 
encarregada de educação Cristina Adriana Parachiv, relativo à componente de apoio à família, 
que o mesmo seja aceite, tendo em conta a debilidade económica da devedora, com vista à 
regularização da situação, nos termos do artigo 777º, nº 1 do Código do Procedimento Civil.----
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 304)---------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Proposta de atribuição de subsídio;------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 3302 de 18 de maio de 2017 do Serviço de Dinamização Socioeducativa, propondo a 
atribuição de um subsídio, no valor de 1.500,00 € à Associação de Jovens Carpe Diem na 
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Aldeia, de forma a assegurar o funcionamento do jardim-de-infância de Cabeça Gorda até ao 
final do ano letivo, uma vez que a funcionária lá colocada se encontra de atestado médico e a 
sua recuperação será mais demorada do que o previsto inicialmente.----------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 305)---------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Pedido de autorização para alienação onerosa do lote 54-A, sito na 
Rua de Alqueva, Parque Industrial de Beja;---------------------------------------------------- 
 
Registo nº 6018 de 22 de maio de 2017 do Gabinete de Desenvolvimento, Empreendedorismo 
e Inovação, considerando, perante a solicitação do Senhor José Manuel Fialho Piçarra, e tendo 
em consideração o seguinte parecer jurídico:------------------------------------------------------------------
“1 – Por escritura de compra e venda de 29-08-2013, o Município de Beja vendeu ao requerente o lote 5 

A, por 8.800,00 €, sito na rua de Alqueva, no Parque Industrial, em Beja.---------------------------------------
2 – Esta venda ocorreu sob as condições constantes do “Regulamento de Venda de Lotes do Município 
de Beja, no Parque Industrial” e “Regulamento de Gestão das Áreas de Localização Empresarial do 

Município de Beja”, aprovado pela Assembleia Municipal do Município de Beja, em 28.06.2010.-----------
3 – No presente caso, é apenas relevante, a apreciação da condição de não alienação do lote enquanto 
não estiver construído, devendo tal condição ser apreciada de acordo com os fundamentos que lhe 

servem de base.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 – Ora, esta proibição regulamentar municipal de alienação onerosa do lote tem como fundamento 
histórico, desde a aquisição pela Câmara Municipal de Beja do Parque Industrial à antiga Empresa 
Pública de Parques Industriais (EPPI), evitar a especulação imobiliária de lotes expetantes, pois o que se 
pretendia era que os investidores dessem vida ao Parque Industrial e ali desenvolvessem as suas 

atividades, preocupação esta que ainda se mantém.---------------------------------------------------------------
5 – No caso em preço, pretende o requerente, que tem vindo a exercer a atividade comercial em nome 
individual, constituir uma empresa familiar, uma sociedade comercial por quotas, assumindo ele próprio 
a gerência da sociedade, deixando de exercer a atividade em nome individual, uma vez que uma 
sociedade comercial beneficia de mais vantagens fiscais e de maior facilidade de acesso a 
financiamentos para o desenvolvimento do seu empreendimento, uma vez que a idade do requerente 

também dificulta ou impossibilita o recurso ao financiamento em causa.---------------------------------------
6 – Com este único e exclusivo propósito de crescimento económico do empreendimento, será 
necessário transferir o património que tem, como empresário individual, para a sociedade familiar, a 
constituir, pelo que é inevitável que o referido lote passe para a futura sociedade familiar, mulher e 
filhos, o que só é possível através da venda do lote à futura sociedade, pelo mesmo preço com que o 

comprou ao Município de Beja.----------------------------------------------------------------------------------------
7 – Pelos contornos explicitados, a operação de venda do lote surge mais como um expediente 
administrativo, nas circunstâncias identificadas e requeridas, não viola nem contraria o referido 
regulamento, ficando afastada qualquer hipótese de especulação imobiliária, contanto que a sociedade 
adquirente do lote fique também sujeita aos mesmos condicionalismos regulamentares, que se 
encontram atualmente em vigor, em relação ao requerente, enquanto empresário em nome individual, 
condicionalismos estes constantes da escritura de compra e venda inicial, que devem manter-se na nova 

escritura e respetivo registo predial.----------------------------------------------------------------------------------
8 – Em conclusão, é de parecer favorável ao deferimento do pedido, com as necessárias limitações, já 
indicadas, sendo certo que a Câmara já autorizou situações análogas à requerida, pois, trata-se de 

matéria da sua competência.”-----------------------------------------------------------------------------------------
Existir a necessidade de apoiar o empresário a ter o enquadramento necessário para 
aproveitar a oportunidade de financiamento no âmbito do Sistema de Incentivos ao 
Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E);------------------------------------------------------------------------
Existir uma forte probabilidade de criação de postos de trabalho, duplicando, com a possível 
candidatura, os existentes;------------------------------------------------------------------------------------------
Não existir especulação imobiliária, uma vez que o Senhor José Piçarra pretende vender o lote, 
sua propriedade, à sociedade (familiar) da qual faz parte e é socio maioritário, pelo preço de 
aquisição, 8.800,00 €.-------------------------------------------------------------------------------------------------



 

Página 6 de 11 
 

Assim, concorda com o parecer jurídico de deferimento do pedido, com as necessárias 
limitações, indicadas no mesmo.-----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 306)---------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Proposta de alienação de imóvel;----------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 2858 de 28 de abril de 2017 do Gabinete de Ação Social, informando que na 
sequência do interesse manifestado pelos requerentes, Aníbal Rosa Palma e Maria da Luz 
Pires Palma, em eventual permuta de fração localizada fora do Bairro João Barbeiro, surgindo 
a oportunidade desta ser consubstanciada no Bairro localizado na Rua Sousa Porto, nº 89, 1º 
dtº, Beja, em fração devolvida à Câmara por cessação de contrato de arrendamento 
deliberado em sede de câmara de 20 de janeiro de 2016, e entrega da chave em 16 de agosto 
de 2016, em nome de José António do Olival, e verificando-se que a mesma se encontrava com 
deficientes condições de habitabilidade e em mau estado de conservação, foi proposta a 
permuta e a eventual compra da mesma ao agregado familiar em causa, em regime de 
propriedade resolúvel.------------------------------------------------------------------------------------------------
Após informação das condições de condições de venda da fração e do valor do fogo, os 
mesmos informaram aceitar a proposta de permuta e simultaneamente adquirir a fração em 
regime de propriedade resolúvel, anuindo na responsabilidade pela realização das obras 
necessárias à sua ocupação, pretendendo efetuar o pagamento de uma prestação mensal de 
103,54 €, pelo período de 20 anos.--------------------------------------------------------------------------------
Paralelamente informaram que as obras necessárias à ocupação da fração se estimam em 
cerca de 5.000,00 €, solicitando um período de carência no pagamento da prestação de 6 
meses, após assinatura do contrato promessa de compra e venda da fração em causa, tempo 
este que de acordo com as suas possibilidades económicas julgam ser o tempo suficiente para 
terminar as obras que pretendem efetuar, nomeadamente obras de remodelação na rede de 
água e eletricidade, colocação de pavimento, portas, azulejos, e instalações sanitárias, etc…, 
solicitando neste sentido a isenção do valor de 5% do preço da fração.---------------------------------
A renda atual corresponde ao valor de 12,04 €, cujo pagamento é feito regular e 
atempadamente. O agregado tem contrato de arrendamento desde 01 de maio de 1984. O 
presente prédio não tem custo associado de condomínio.--------------------------------------------------
Disposições gerais da venda do imóvel: Compete à Câmara Municipal, no âmbito da gestão do 
seu património imobiliário, definir as condições da alienação direta dos imóveis habitacionais 
em propriedade plena ou em propriedade resolúvel, sendo que, nos termos da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro, que aprovou o regime jurídico das autarquias locais, no seu artigo 33º, nº 
1, alínea g), constitui competência da Câmara Municipal “Adquirir, alienar ou onerar bens 
imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG”.----------------------------------------------------------------------
Condomínio: Não obstante as disposições gerais relativas ao condomínio ficarem 
contempladas no contrato promessa de compra e venda, à semelhança de outras situações de 
alienação de habitações, isto é: “… Todas as despesas por obras de conservação e beneficiação 

necessárias à fração autónoma, objeto do presente contrato, bem como as despesas inerentes à 
respetiva administração, mera conservação e fruição das partes comuns do edifício e o pagamento dos 
serviços de interesse comum, assumindo as obrigações nos mesmos termos dos condóminos, serão da 
conta e risco do PROMITENTE-COMPRADOR e não terá direito a qualquer indemnização por esse motivo, 

ficando as referidas benfeitorias a fazer parte integrante do respetivo imóvel…”. No presente caso, o 
valor do condomínio à data será de 9,33 €.---------------------------------------------------------------------
Preço de venda do imóvel: De acordo com o Regulamento de Alienação de Imóveis 
Habitacionais Municipais em vigor, integra o mesmo a definição de fórmula de cálculo do 
preço de venda onde se insere o coeficiente de utilização (Ki) que pressupõe já uma redução 
do preço, pelo tempo de utilização da fração, propõe-se que seja esta a fórmula de cálculo a 
aplicar no presente caso, até porque o agregado integra habitação social desde o ano de 1984, 
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nos termos a seguir descritos.--------------------------------------------------------------------------------------
1 – Legislação Aplicável (CIMI): O preço de alienação de fração ou prédio é determinado pela 
aplicação da fórmula que resulta dos artigos 38º a 46º do Código de Imposto Municipal sobre 
Imóveis (CIMI) aprovado pelo Decreto-lei nº 287/2003 de 12 de novembro, adicionando o Fator 
de Utilização Habitacional.-------------------------------------------------------------------------------------------
2 – Fórmula de cálculo: Pv = (Vc x A x Ca x Cl x Cq x Cv) x Ki, Em que: Pv = Preço de venda; Vc = 
Valor base dos prédios edificados; A = Área Útil da fração; Ca = Coeficiente de afetação; Cl = 
Coeficiente de localização; Cq = Coeficiente de qualidade e conforto; Cv = Coeficiente de 
vetustez e Ki = Fator de utilização habitacional.----------------------------------------------------------------
3 – Cálculo: Pv = (603 x 78,62x 0,7 x 1,30 x 0,98 x 0,80) x 0,80: Pv = 24.849,30 €---------------------
Proposta: Face ao exposto, no âmbito do disposto na Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
coloca-se à consideração superior a alienação do imóvel em nome dos requerentes, Aníbal 
Rosa Palma e Maria da Luz Pires Palma, em regime de propriedade resolúvel, propondo-se o 
valor de 24.849,30 €, calculado nos termos anteriormente descritos, propondo-se a isenção do 
valor de 5% do preço do valor da fração, bem como autorizar um período de carência de 6 
meses após outorga do contrato promessa de compra e venda, de forma a que o agregado 
consiga fazer face às despesas que irá ter na realização das obras de conservação na fração em 
causa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No caso de deferimento, propõe-se que seja o Gabinete Jurídico a adotar os procedimentos 
considerados por convenientes à concretização da alienação.---------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 307)---------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Pedido de certidão de aumento de comproprietários;----------------------- 
 
Solicitado por Manuel Joaquim dos Santos, Cabeça de Casal da Herança, emissão de certidão 
em como não existe inconveniente no aumento de comproprietários do prédio misto 
denominado “Horta do Pimentel” ou “Quinta do Pimentel”, inscrito na matriz predial rústica 
sob o artigo 28 da Secção A e na matriz predial urbana sob o artigo 211, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 508/20081107, na freguesia de São Matias, 
por motivo de aquisição por dois irmãos.------------------------------------------------------------------------
Analisado o pedido, informa-se que, do ponto de vista urbanístico e no âmbito do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação, não se vê inconveniente na pretensão.-------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 308)---------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Pedido de certidão de direito de preferência;------------------------------------- 
 
Requerido por António João Pedras D’Aguilar, que pretendendo vender a fração CN do prédio 
sito na Rua José Gomes Ferreira e Rua Manuel da Fonseca, garagem com o nº 5, em Beja, pelo 
valor de 10.000,00 €, 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 309)-------- 
 
 

2.12. – Pedido de certidão de direito de superfície;---------------------------------------- 
 
Requerido por António João Pedras D’Aguilar, que pretendendo vender a fração CN do prédio 
sito na Rua José Gomes Ferreira e Rua Manuel da Fonseca, garagem com o nº 5, em Beja, pelo 
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valor de 10.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não 
exercer o direito de superfície 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 310)-------- 
 
 

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

 
Solicitado pela Associação Juvenil CulturMais, a isenção do pagamento das taxas inerentes à 
interrupção de trânsito e condicionamento do estacionamento, para a realização do Santa 
Maria Summer Fest, entre os dias 08 e 11 de junho de 2017 no espaço de estacionamento 
existente na confluência da Rua Ezequiel Soveral Rodrigues e a Rua Francisco Miguel Duarte, 
nos seguintes locais e datas: a partir de 22 de maio, vedação do recinto sem constrangimentos 
para o estacionamento e circulação viária; de 29 de maio a 4 de junho, supressão do 
estacionamento no local do recinto; de 08 a 11 de junho de 2017, interrupção de trânsito na 
Rua Ezequiel Soveral Rodrigues a partir do cruzamento com a Rua Comandante Ramiro Correia 
e na Rua Francisco Miguel Duarte até ao portão de acesso ao Complexo Desportivo, no 
entroncamento com a Rua Pedro Soares.----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 311)----------------------------------------------- 
 
Encontrando-se o processo de licenciamento da iniciativa XII Raid BTT Por Terras de Mato, 
devidamente instruído, solicita a entidade organizadora, Clube Recreativo e Desportivo de 
Cabeça Gorda, autorização para a realização da mesma, emissão de alvará e a isenção de 
taxas, nos termos do artigo 9º do Regulamento Geral de Taxas do Município.------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 312)----------------------------------------------- 
 
Encontrando-se o processo de licenciamento da iniciativa Granfondo Solidário, devidamente 
instruído, solicita a entidade organizadora, CERCIBEJA – Cooperativa de Educação e 
Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL, autorização para a realização da mesma, emissão 
de alvará e a isenção de taxas, nos termos do artigo 9º do Regulamento Geral de Taxas do 
Município.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 313)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Federação Portuguesa de Futebol, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão da licença para o exercício da atividade de realização de espetáculo de natureza 
desportiva e de divertimento público e pela emissão de licença especial de ruído, no âmbito do 
evento Tour Campeões Europeus.---------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 314)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Rufar e Bombar, Associação Cultural, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído e de licença para o exercício de divertimento 
público organizado na via pública, no âmbito da realização do 1º Festival de Bombos de Beja.---
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 315)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Partido Comunista Português, a isenção de pagamento de taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído, no âmbito da realização do evento Concurso de Bandas 
do Palco Novos Valores da Festa do Avante, no Espaço Os Infantes, em Beja.-------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 316)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Beja Basket Clube, a isenção do pagamento das taxas devidas e relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação ao Pinhal Novo.---------------------------------------------
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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 317)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Beja Basket Clube, a isenção do pagamento das taxas devidas e relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Tavira.------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por maioria com a abstenção do vereador José Velez por considerar que 
deve haver uma regulamentação específica e bem definida, nomeadamente das regras de 
quem deve ser ou não isento.(Deliberação nº 318)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Beja Basket Clube, a isenção do pagamento das taxas devidas e relativas à 
cedência de transporte para outra deslocação a Tavira.-----------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por maioria com a abstenção do vereador José Velez por considerar que 
deve haver uma regulamentação específica e bem definida, nomeadamente das regras de 
quem deve ser ou não isento.(Deliberação nº 319)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Escoteiros de Portugal – Grupo 234 de Beja, a isenção do 
pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de transporte para uma deslocação ao 
Cartaxo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 320)------------------------------------------------------------- 
Solicitado pela Associação de Jovens – Animus Jovem, a isenção do pagamento das taxas 
devidas e relativas à cedência de transporte para deslocações a Figueira dos Cavaleiros, Santa 
Margarida do Sado e Viana do Alentejo.-------------------------------------------------------------------------
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 321)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Nacional de Aposentados da Polícia – Delegação de Beja, a isenção 
do pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de transporte para uma deslocação à 
Barragem de Alqueva.------------------------------------------------------------------------------------------------
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 322)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral de Cantadores de Beringel, a isenção do pagamento das taxas 
devidas e relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Alfandega da Fé.--------------
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 323)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral Feminino “As Rosinhas” de Santa Clara de Louredo, a isenção do 
pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de transporte para uma deslocação ao 
Sobral da Adiça.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 324)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral Feminino “As Rosinhas” de Santa Clara de Louredo, a isenção do 
pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de transporte para uma deslocação ao 
Cercal do Alentejo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 325)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Fundação de Solidariedade Social, Lar e Centro Dia Nobre Freire, a isenção do 
pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de transporte para uma deslocação à 
Barragem de Alqueva.------------------------------------------------------------------------------------------------
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 326)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Casa de Repouso da Quinta do Charro, Ldª, a isenção do pagamento das taxas 
devidas e relativas à cedência de transporte para uma deslocação ao Oceanário de Lisboa.------
Foi deliberado isentar por maioria com a abstenção do vereador José Velez por considerar que 
deve haver uma regulamentação específica e bem definida, nomeadamente das regras de 
quem deve ser ou não isento.(Deliberação nº 327)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Beja – Salvador e Santa Maria da Feira, a isenção do 
pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de transporte para uma deslocação a 
Leiria.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 328)------------------------------------------------------------- 
 
 

2.14. – Envio de dados do 1º trimestre de 2017 relativos a empréstimos 
de médio e longo prazo;------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Presente os dados do 1º trimestre de 2017, relativos a empréstimos de médio e longo prazo, 
da EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, EM, que constituem 
documento anexo número quatro que faz parte integrante da presente ata.-------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.15. – Resumo Diário de Tesouraria nº 103, relativo ao dia seis de junho 
de dois mil e dezassete;------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de três milhões, 
trezentos e sessenta e sete mil, cento e sete euros e cinquenta e um cêntimos, sendo dois 
milhões, setecentos e setenta e um mil, seiscentos e noventa euros e doze cêntimos de 
operações orçamentais e quinhentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e dezassete euros e 
trinta e nove cêntimos de operações não orçamentais.-----------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.16. – Proposta de aprovação de Edital;--------------------------------------------------------- 
 
Presente a proposta de Edital para atribuição da exploração da cafetaria da Biblioteca 
Municipal José Saramago, em regime de concessão, que constitui documento anexo número 
cinco que faz parte integrante da presente ata.---------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 329)---------------------------------------------- 
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3. – Período de Intervenção do Público;----------------------------------------------------------- 

 
O munícipe Carlos Dias referiu que ontem visitou a Ribeira do Pisão e verificou a destruição da 
cobertura arbórea que existia para dar lugar à plantação de amendoal numa extensão de 
3,5km. Perguntou ao Senhor Presidente da Câmara se tem conhecimento deste tipo de 
intervenções, que continuam a acontecer e não respeitam a natureza, se a autarquia é 
informada que está a proceder a este tipo de intervenções, se existe a preocupação de 
acautelar a legislação, disse.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara referiu não ter qualquer informação sobre esta situação mas 
irá averiguar a situação.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador José Velez informou que estes processos passam pela parte de ambiente da CCDR, 
poderá ou não passar pela Direção Regional de Agricultura e depois vai para o Ministério e tem 
que obedecer a vários critérios. Não tem conhecimento mas de toda a maneira poderá tentar 
saber o que se passa, 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 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 
21 de junho de 2017. 
 

 
 
 

 
O Presidente 

 
 
 

___________________ 
João Manuel Rocha da Silva 

 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício 
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