
 
 

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 doze, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
vinte e um 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 Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado, Vice-
Presidente da Câmara, estando presentes os senhores vereadores, Sónia Maria Horta do 
Calvário, Manuel Fernando Neves de Oliveira, José Domingos Negreiros Velez, Ana Cristina 
Ribeiro Horta e Rui Inácio Marreiros.-----------------------------------------------------------------------------
A assessorar o Executivo esteve também presente o Jurista, Dr. Juvenal Bastos da Cunha.--------
Secretariou a reunião, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, em conformidade com o 
disposto no número dois do artigo quinquagésimo sétimo da lei número setenta e cinco barra 
dois mil e treze de doze de setembro.---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

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

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

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

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata no 11/2017;--------------------------------------------- 

 
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 11/2017, relativa à reunião de câmara realizada em sete de 
junho de dois mil e dezassete, a qual foi previamente distribuída por todos os eleitos e de 
seguida, aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 330)---------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;--------------------------------- 
 
O vereador José Velez propôs a aprovação de um Voto de Pesar pelos acontecimentos 
ocorridos em Pedrógão Grande para endereçar aos órgãos competentes e às famílias das 
vítimas, que foi aprovado por unanimidade e que será enviado assim que o texto estiver 
preparado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
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2. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

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

 
Nos termos do artigo 75º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, os municípios, as entidades 
intermunicipais e as suas entidades associativas, devem apresentar contas consolidadas com 
as entidades detidas ou participadas.-----------------------------------------------------------------------------
O Grupo Autárquico é composto por um município, uma entidade intermunicipal ou uma 
entidade associativa municipal e pelas entidades controladas, de forma direta ou indireta, 
considerando-se que o controlo corresponde ao poder de gerir as políticas financeiras e 
operacionais de uma outra entidade a fim de beneficiar das suas atividades.-------------------------
Deverão ainda ser consolidadas, na proporção da participação ou detenção, as empresas locais 
que, de acordo com o artigo 7º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, integrem o setor 
empresarial local e os serviços intermunicipalizados, independentemente da percentagem de 
participação ou detenção do município.-------------------------------------------------------------------------
O nº 7 do mesmo artigo identifica “Os documentos de prestação de contas consolidadas 
constituem um todo e compreendem o relatório de gestão, o balanço consolidado, a 
demonstração consolidada dos resultados por natureza, o mapa de fluxos de caixa 
consolidados de operações orçamentais e o anexo às demonstrações financeiras consolidadas, 
com a divulgação de notas específicas relativas à consolidação de contas, incluindo os saldos e 
os fluxos financeiros entre as entidades alvo da consolidação e o mapa de endividamento 
consolidado de médio e longo prazos e mapa da dívida bruta consolidada, desagregado por 
maturidade e natureza.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Em junho de 2010, foi publicada a Portaria nº 474/2010, de 15 de junho, através da qual foi 
aprovada a Orientação nº 1/2010, intitulada de “Orientação Genérica relativa à consolidação 
de contas no âmbito do sector público administrativo”.-----------------------------------------------------
Em 28 de abril de 2011, na ausência de normas de consolidação de contas no POCAL ou uma 
norma única de consolidação de contas aplicável a todas as administrações públicas que 
compõem o sector público administrativo, foi publicado pelo Subgrupo de Apoio Técnico na 
Aplicação do POCAL (SATAPOCAL) instruções específicas para o Exercício de 2010, com o 
objetivo de operacionalizar a consolidação de contas a apresentar pelos Municípios.--------------
As Demonstrações Financeiras consolidadas devem ser elaboradas e aprovadas pela Câmara 
Municipal, de acordo com o estabelecido no artigo 76º da Lei nº 73/2013, e submetidas à 
apreciação da Assembleia Municipal no mês de junho do ano seguinte àquele a que respeitam, 
sendo posteriormente publicitada de harmonia com o previsto no artigo 79º da mesma lei.-----
O perímetro de consolidação do Município de Beja engloba, para além do próprio Município, 
as seguintes entidades: Município de Beja (entidade mãe); EMAS, Empresa Municipal de Agua e 
Saneamento de Beja, EM; INOVOBEJA, Empresa Municipal de Desenvolvimento, EM e 
Resialentejo – Tratamento e Valorização de Resíduos – EIM.-----------------------------------------------
EMAS: A Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, EEM – EMAS, situada na Rua Conde 
da Boavista, 16, 7800-456 Beja é uma pessoa coletiva pública, constituída em setembro de 
2002, como empresa municipal, nos termos da Lei nº 58/98 de 18 de agosto, dotada de 
personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sujeita à 
superintendência da Câmara Municipal de Beja situada na Praça da República, 7800-427 Beja.--
A empresa tem como objeto principal a exploração das seguintes atividades de interesse geral: 
distribuição de água, drenagem de águas residuais e drenagem de águas pluviais.------------------
A EMAS, EM, tem com missão a gestão e exploração dos sistemas públicos de captação, 
tratamento e distribuição de água para consumo doméstico e a gestão e exploração dos 
sistemas públicos de drenagem e tratamento de águas residuais comunitárias, num quadro de 
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sustentabilidade económica, social e ambiental, visando a melhoria da qualidade de vida dos 
cidadãos e contribuindo para o desenvolvimento socioeconómico da região.-------------------------
INOVOBEJA: A INOVOBEJA – Empresa Municipal de Desenvolvimento, EEM, encontra-se sediada 
na Rua da Misericórdia, nº 1, 7800-265 Beja.-------------------------------------------------------------------
A empresa encontra-se dissolvida de acordo com a informação constante no portal da justiça, 
de 28/11/2014.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESIALENTEJO – Tratamento e Valorização de Resíduos, EIM: A AMALGA – Associação de 
Municípios Alentejanos para a Gestão do Ambiente foi constituída em 28 de fevereiro de 2000, 
tendo em 18 de junho de 2004 criado a Resialentejo – Tratamento e Valorização de Resíduos, 
EIM para gerir o Sistema de Tratamento e Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) do 
Baixo Alentejo. Em julho de 2012, em virtude de uma reestruturação jurídico-legal a AMALGA 

incorporou a Resialentejo, através de um processo de fusão, tendo adotado a denominação 
social da Resialentejo – Tratamento e Valorização de Resíduos, EIM.------------------------------------
A Resialentejo dá destino final aos resíduos indiferenciados (resíduos que não são separados) 
provenientes da recolha municipal e dos materiais recicláveis depositados nos 
ecopontos/ecocentros e da recolha municipal dos concelhos de Almodôvar, Barrancos, Beja, 
Castro Verde, Mértola, Moura, Ourique e Serpa (seus acionistas).-----------------------------------------
A empresa gere ainda o Parque Ambiental de que é proprietária, com uma área de 143 ha, 
onde tem reunidas as suas principais infraestruturas de tratamento e processamento de 
resíduos, a saber: 1 Aterro Sanitário; 1 Centro de Triagem; 1 Unidade de Triagem de Vidro; 1 
Ecocentro; 1 Centro de Receção e Triagem de REEE.----------------------------------------------------------
Para além das infraestruturas instaladas no Parque Ambiental, a Resialentejo tem ainda 5 
Estações de Transferência/Ecocentros (Beja, Barrancos, Castro Verde, Mértola e Serpa).----------------
No final de 2014 ficou concluída a empreitada de construção da Unidade TMB que irá 
processar parte dos resíduos produzidos nos municípios associados da RESIALENTEJO.--------------
Evolução da gestão do conjunto de sociedades:--------------------------------------------------------------
Município de Beja: De acordo com o que foi aprovado nas Grandes Opções do Plano para 
2016, no decurso do ano 2016, o orçamento municipal obteve as seguintes taxas de execução: 
O montante de realização das receitas é de 27.624.944,58 €, o que corresponde a uma 
realização de 85,33%. As receitas correntes executadas são de 23.465.134,66 €, o que 
corresponde a uma execução de 104,08%. O valor executado das receitas de capital é de 
2.560.129.26 €, que corresponde a uma execução de 31,18%.--------------------------------------------
O montante de realização das despesas é de 24.822.975,02 €, que corresponde a um grau de 
realização global da despesa de 76,67%. As despesas correntes registam uma execução de 
18.507.148,17 €, que corresponde a 88,56%. As despesas de capital registam um valor de 
6.315.826,55 €, que corresponde a uma execução de 55,03%.-------------------------------------------- 

INOVOBEJA: A INOVOBEJA encontra-se em fase de extinção.------------------------------------------------
Previsão da evolução futura do conjunto das entidades que compõem o perímetro de 
consolidação: Não existem previsões de alterações relevantes no que se refere a este ponto.---
Factos relevantes ocorridos após o encerramento do ano: Não existem factos relevantes a 
reportar após o encerramento do ano.---------------------------------------------------------------------------
Resultado Liquido do exercício:------------------------------------------------------------------------------------
Através da análise dos diferentes mapas verifica-se:---------------------------------------------------------
a) O Município de Beja apresenta um Resultado Liquido do Exercício de 2016, no montante de 
2.378.872,08 €;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) A EMAS apresenta um Resultado Liquido do Exercício de 2016, no montante de 8.541,98 €;--
c) A INOVOBEJA apresenta um Resultado Liquido do Exercício de 2016, no montante de 
(33.851,58 €) negativo, resultado provisório, uma vez que não ocorreu ainda a assembleia de 
aprovação;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d) A Resialentejo apresenta um Resultado Liquido do Exercício de 2016, no montante de 
221.105,29 €, resultado provisório, uma vez que não ocorreu ainda a assembleia de 
aprovação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Em termos consolidados o resultado líquido do exercício cifra-se em 1.906.895,21 €.--------------
O Relatório de Consolidação de Contas do Município de Beja relativo ao ano 2016, constitui 
documento anexo número um que faz parte integrante da presente ata.------------------------------ 
 
O vereador José Velez começou por perguntar se a EXPOBEJA – Sociedade Gestora do Parque 
de Feiras e Exposições de Beja, já está definitivamente dissolvida e extinta, tendo-lhe sido 
respondido que sim.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao TMB da RESIALENTEJO – Tratamento e Valorização de Resíduos, EIM, 
perguntou como é que a Unidade está a funcionar.----------------------------------------------------------
O Engº Paulo Luís, Chefe da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, deu conhecimento que a 
informação que a autarquia tem é sobre as quantidades que são separadas que vão para a TMB 

e que vão para aterro. Por exemplo no mês de abril foram 735 toneladas para a TMB e o resto 
foi para aterro, numa média de 1.400/1.500 toneladas por mês. De qualquer das maneiras 
poderá fornecer informação mais completa.-------------------------------------------------------------------
Em seguida deixou os seguintes comentários:------------------------------------------------------------------
Observou que houve de facto algum financiamento das receitas correntes para as despesas 
correntes, isto porque as despesas correntes ultrapassaram os 100% e as despesas de capital 
ficaram muito aquém das receitas de capital, designadamente nos 31,18%.---------------------------
Realçou o Resultado Líquido apresentado pelo Município, no montante de 2.378.872,08 €, que 
considerou bastante significativo atendendo a um orçamento de quase 27.000.000,00 € e 
sobretudo pelas verbas serem de receitas ou possíveis receitas de capital, disse.-------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores do PS e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 331)---------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de abertura de procedimento por concurso público;----------- 

 
Considerando que houve a necessidade de efetuar intervenção no sentido da requalificação 
das coberturas com respetivo isolamento térmico, caixilharias, reparação, isolamento térmico 
e pinturas da envolvente exterior, substituição de prumadas comuns nos edifícios sitos na Rua 
Pablo Neruda, nos 4, 6, 8 e 12, Rua Salvador Allende, nos 4, 6 e 8 e Rua António Vilar e David 
Abreu, nos 1 e 3 e nas redes de águas e esgotos de algumas frações desses prédios;----------------
Nos termos do artigo 36º, nº 1 do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro (Código dos 

Contratos Públicos) a escolha prévia do tipo de procedimento deve ser fundamentada e 
autorizada pela autoridade competente para autorizar a despesa.---------------------------------------
Nos termos da regra de escolha do procedimento contida no artigo 19º, nº 1, alínea b) do CCP, 
propôs a realização de um procedimento por concurso público para empreitada de 
reabilitação de 9 edifícios no Bairro Beja II – Fase 2.--------------------------------------------------------
Para o efeito junta-se o projeto de execução, o programa de concurso, caderno de encargos e 
restantes peças procedimentais, que constituem documento anexo número dois e fazem 
parte integrante da presente ata, conforme o artigo 40º do CCP.-----------------------------------------
O preço base do procedimento é fixado no valor de 580.000,00 € acrescido de IVA à taxa de 
6%, o que perfaz o total de 614.800,00 €. O prazo de execução da obra é de 150 dias. O código 
CPV adequado será 454531100-8 – Obras de Recuperação. O critério de adjudicação das 
propostas é o referido na cláusula 12ª do programa de concurso.----------------------------------------
De acordo com o que dispõe o artigo 67º, nº 1 do CCP, torna-se necessário proceder à 
designação do júri que conduzirá o procedimento para a formação do contrato, propondo-se a 
seguinte constituição:-------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Engª Ana Maria Ramôa;------------------------------------------------------------------------------
1º vogal efetivo: Engº António Fialho;----------------------------------------------------------------------------
2º vogal efetivo: Engº Francisco Lança;---------------------------------------------------------------------------
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1º vogal suplente: Engº Paulo Luís;--------------------------------------------------------------------------------
2º vogal suplente: Arqtª Maria Francisca Romão.-------------------------------------------------------------
Mais foi proposto que, nas faltas e impedimentos, o Presidente do Júri, seja substituído pelo 1º 
vogal efetivo, Engº António Fialho.--------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 332)---------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de alteração do Plano Diretor Municipal de Beja por 
adaptação ao Plano de Ordenamento da Albufeira de Águas Públicas do 
Roxo;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Informação de 02 de junho de 2017 do Técnico Municipal, Miguel Quaresma, informando que 
foi recebida informação com o parecer favorável dado pela Administração Regional 
Hidrográfica do Alentejo, relativa à proposta de alteração do Plano Diretor Municipal de Beja 
por adaptação ao Plano de Ordenamento da Albufeira de Águas Públicas do Roxo, que 
constitui documento anexo número três e faz parte integrante da presente ata.--------------------
Deste modo, estão reunidas as condições formais para a submissão do processo a reunião de 
câmara e aprovação na Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

333)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

2.4. – Proposta de prorrogação do prazo de desocupação da fração C do 
prédio sito na Rua do Sembrano, nos 72, 74, 76 e 78, em Beja, para 
permitir a execução da empreitada de reabilitação do antigo edifício do 
Clube Bejense (Espaço Criativo) e o inerente pagamento pela 
impossibilidade total do seu uso pelos respetivos proprietários;----------------- 

 
Informação nº 143/2017 de 05 de maio de 2017 do Serviço Jurídico, dando conhecimento do 
seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I – Necessidade de prorrogação do prazo de desocupação da fração C:--------------------------------
Por deliberação da Câmara Municipal de 06 de junho de 2016, foi aprovado o despejo sumário 
da fração C, pelo prazo de 1 ano, a contar da data de consignação da obra, que ocorreu no dia 
23 de maio de 2016, por estar em causa a segurança de pessoas e bens, nos termos do artigo 
92º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE).--------------------------------------------
Pela referida deliberação também foi aprovada a atribuição de uma indemnização no valor de 
4.800,00 €, aos proprietários da fração C, pela total impossibilidade de uso da referida fração 
naquele período de tempo.------------------------------------------------------------------------------------------
O pagamento da indemnização efetuou-se em 12 prestações mensais, no valor de 400,00 €, a 
partir do dia 23 de cada mês. O último pagamento vai ocorrer a partir do dia 23 de maio de 
2017. No entanto, a empreitada ainda está a decorrer e, se bem que o seu termo esteja 
previsto para o presente mês, sucede que, de acordo com a informação recolhida, ainda vão 
decorrer trabalhos de limpezas e de arrumação do espaço.------------------------------------------------
Querendo isto significar que, há a necessidade de prorrogação do prazo de desocupação da 
fração da C pelo tempo necessário à realização dos trabalhos mencionados no número anterior 
e ao inerente pagamento.-------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, há a necessidade de prorrogar o prazo de desocupação da fração C, por mais 
dois meses e o inerente pagamento pela impossibilidade total do seu uso pelos respetivos 
proprietários.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 334)---------------------------------------------- 
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2.5. – Proposta de doação de parte de seis prédios ao Município de Beja, 
em área abrangida pelo Plano de Pormenor do Bairro da Mouraria;---------- 

 
Informação nº 170/2017 de 01 de junho de 2017 do Serviço Jurídico, dando conhecimento do 
seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
I – Enquadramento legal:--------------------------------------------------------------------------------------------
Os herdeiros de António Bernardino Pires, melhor identificados no processo, vêm apresentar 
a proposta de doação de parte de seis prédios ao Município de Beja, na proporção de 
19697/100000.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Município de Beja já é proprietário de parte dos referidos prédios, na proporção de 
9203/100000, por aceitação da doação da D. Maria Teresa Pires Ferreira, aprovada por 
deliberação tomada na reunião da Câmara Municipal de 19 de dezembro de 2012.-----------------
Os prédios urbanos em causa são os seguintes:---------------------------------------------------------------- 
 

 
Localização 

Inscrição matricial 
(UF de Beja 

(Salvador e Santa 
Maria da Feira) 

 
Descrição 

Predial 

 
Áreas 

Rua da Mouraria nº 33 437 1615/20070827 60,0 m² 

Rua da Mouraria nº 24 229 1618/20070827 47,5 m² 

Rua da Mouraria nº 22 230 1616/20070827 30,0 m² 

Travessa da Mouraria/Rua da Muralha, nº 26 239 1619/20070827 60,0 m² 

Rua da Amendoinha nº 1/Rua da Muralha nº 24 245 1617/20070827 68,0 m² 

Largo 9 de Abril, nº 8 281 1620/20070827 26,0 m² 
 

A competência para a aceitação da doação é da Câmara Municipal, atento o disposto no 
artigo 33º, nº 1, alínea j) da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, que aprovou o Regime Jurídico 
das Autarquias Locais (RJAL).----------------------------------------------------------------------------------------
Por último, refira-se que, no caso de aceitação da doação, o custo da escritura é de 715,00 €.---
E, ainda, de acordo com a informação recolhida hoje, dia 01 de junho de 2017, não constam 
dos registos prediais quaisquer ónus.-----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 335)---------------------------------------------- 
 
 

2.6. – Certidão comprovativa de destaque de parcela;----------------------------------- 

 
Requerido por Cubo – Empresa de Construções, SA, certidão comprovativa do cumprimento 
do nº 4 e 5 do artigo 6º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na redação que lhe foi 
conferida pelo Decreto-Lei nº 136/2014, de 09 de setembro.----------------------------------------------
1 – O prédio urbano sito na Rua Dr. Jaime António Palma Mira nos 34 e 34-A da União de 
Freguesias de Salvador e Santa Maria da Feira, concelho de Beja, inscrito na matriz com o nº 
4015-P, descrito na Conservatória do Registo Predial deste concelho, pela ficha nº 
1535/200412017, com área total de 407,3 m² e a seguinte composição: Área coberta: 
123,43m²; Área descoberta: 283,87m²;--------------------------------------------------------------------------
2 – Prédio a destacar sito na Rua Dr. Jaime António Palma Mira nº 42 (antiga Rua Poça da Lã) da 
União de Freguesias de Salvador e Santa Maria da Feira, concelho de Beja, com a área total 
151,37m², sendo a mesma totalmente descoberta;-----------------------------------------------------------
3 – Certifica-se que o destaque do prédio urbano descrito no ponto 2 do prédio original 
descrito no ponto 1 não constitui operação de loteamento urbano, pois reúne os requisitos do 
destaque da parcela, de acordo com o nº 4 do artigo 6º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação. As duas parcelas resultantes do destaque confrontam com 
arruamentos públicos.------------------------------------------------------------------------------------------------
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Mais se informa que não é permitida efetuar, na área correspondente ao prédio originário e 
no prazo de 10 anos, outro destaque de parcelas, nos termos do nº 6 do artigo 6º do Decreto-
Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação.---------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 336)---------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Pedido de certidão de direito de preferência;--------------------------------------- 

 
Requerido por João Manuel Coelho Nunes, que pretendendo vender o prédio sito na Rua João 
Conforte, nos 15, 17 e 9 e Largo de Santa Maria, nº 1, em Beja, pelo valor de 12.000,00 €, 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 337)-------- 
 
 

2.8. – Proposta de aprovação de minutas;------------------------------------------------------- 

 
Presente a minuta de contrato de compra e venda com o arrendatário Aníbal Rosa Palma e 
Maria da Luz Pires Palma, referente ao arrendado sito na Rua Sousa Porto, nº 89, 1º dtº, em 
Beja, pelo preço de 20.849,30 €, que constitui documento anexo número quatro e faz parte 
integrante da presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 338)---------------------------------------------- 
 
Presente a minuta de contrato avulso de arrendamento rural com Emília Teresa Ramires, 
Cabeça de Casal da Herdade de Setor Agrícola, do prédio rústico denominado Courela da 
Atalaia, sito na freguesia de Salvada, com a duração de dois anos e uma renda de 3.050,00 € 
referente à duração total do contrato, que constitui documento anexo número cinco e faz 
parte integrante da presente ata.----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 339)---------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Incumprimento do contrato de concessão do café-esplanada 
Jardim do Bacalhau, pela concessionária Ideias Verticais, Ldª, por falta de 
pagamento de rendas;--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Parecer de 07 de junho de 2017 do Jurista Municipal, Juvenal Bastos da Cunha, dando 
conhecimento do seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------
A atual concessionária do Café-Esplanada Jardim do Bacalhau, Ideias Verticais, Ldª, está em 
incumprimento do respetivo contrato de concessão por falta de pagamento das rendas 
mensais, há vários anos.----------------------------------------------------------------------------------------------
O referido estabelecimento tem estado a ser explorado comercialmente em regime de 
concessão pela referida devedora, cujo contrato consta de escritura pública de 10 de agosto 
de 2007, que titula a cessão da posição contratual para a devedora, referente ao contrato de 
concessão do mesmo estabelecimento titulado por escritura pública de 16 de outubro de 
2006, em que era concessionária Tânia Sofia Baltazar Reis.------------------------------------------------
O prazo inicial do contrato era de cinco anos, findo o qual, o contrato renovar-se-ia períodos 
de um ano, como tem vindo a acontecer.-----------------------------------------------------------------------
Há 3 anos que a devedora não paga a renda, atualmente, no valor de 587,78 €, totalizando 
uma dívida de 20.498,41€, à data de 23 de maio de 2017.--------------------------------------------------
Várias foram as tentativas dos serviços municipais para regularizar a situação, no entanto, a 
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devedora nem toma iniciativa de pagar o que deve ao Município, nem se põe a jeito de ser 
contactada, pois até já os serviços municipais, através de Alice Palma e Miguel Lemos, se 
deslocaram ao estabelecimento, em 05 de abril de 2017, e não conseguiram contactar a 
representante da devedora, Tânia Reis, para lhe entregar uma notificação, que deixou 
instruções aos trabalhadores do estabelecimento de que não estavam autorizados a receber 
correspondência da Câmara Municipal de Beja.---------------------------------------------------------------
Perante este quadro ostensivo e arrogante de incumprimento, e de fuga ao contacto e às suas 
obrigações como devedora e concessionária, resta apenas ao Município de Beja, através da 
respetiva Câmara Municipal, recorrer aos tribunais, para o que propôs se contratasse 
advogado para o efeito.----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade concordar com o presente parecer e proceder em 
conformidade.(Deliberação nº 340)--------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Proposta de alteração das taxas do Cemitério de Santa Clara, em 
Beja;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 3456 de 26 de maio de 2017 do Chefe da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, 
Paulo Luís, informando que o Regulamento Geral de Taxas Municipais (RGTM), aprovado por 
deliberação da Câmara Municipal de 19 de maio de 2010 e pela deliberação da Assembleia 
Municipal de 28 de junho de 2010, foi publicado no Diário da República, 2ª Série, nº 108 de 05 
de junho de 2013, e visou dar cumprimento ao disposto na Lei nº 53-E/2006, de 29 de 
dezembro, que regula as relações jurídico-tributárias geradoras da obrigação do pagamento de 
taxas às autarquias locais.-------------------------------------------------------------------------------------------
Em reunião de câmara de 05 de novembro de 2014, foi aprovada “Proposta de edital para a 
concessão de terrenos no cemitério municipal para sepulturas perpétuas e respetivas 
condições, nos termos do artº 35º, nº2, alínea p) da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro – 
Alteração da tabela tarifária e novos preços”, a qual resultou na aplicação de novas taxas de 
concessão de sepulturas, de acordo com as zonas onde estão inseridas, alterando também as 
taxas relativas aos seguintes artigos da tabela de taxas em vigor, conforme a seguir se 
resume:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 4.3.1. – Inumações em covais - crianças – 30,00 €; (NOVA TAXA) -------------------------------------
Art. 4.3.5. – Inumações em ossários – 30,00 €; (NOVA TAXA) -----------------------------------------------
Art. 4.3.7.1. – Jazigos Municipais – Adultos - Por cada ano ou fração – 100,00 €; (ALTERAÇÃO) ---
Art. 4.3.7. – Jazigos Municipais - Crianças – Por período de 100 anos – 350,00 €; (ALTERAÇÃO) ---
Art. 4.3.8.2. – Por período de 100 anos (adultos) – Cemitério B – 1500,00 €; (NOVA TAXA) ---------
Art. 4.3.8.2. – Por período de 100 anos (adultos) – Cemitério C – 1750,00 €; (NOVA TAXA) ---------
Art. 4.3.8.4. – Sepulturas – Crianças – Cemitério A – Por período de 100 anos – 350 €. 
(ALTERAÇÃO) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Assembleia Municipal de Beja, na sua sessão ordinária realizada em 21 de fevereiro de 2017, 
sob proposta da Câmara Municipal de Beja, aprovou a Terceira Alteração ao Regulamento 
Geral de Taxas Municipais, alterando as taxas praticadas pela utilização dos Cemitérios 
Municipais, conforme publicação em Diário da Republica 2ª série, nº 61, de 27 de março de 
2017.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De referir, que as alterações previstas e aprovadas em reunião de câmara de 05 de novembro 
de 2014, não foram tidas em conta na terceira alteração do RGTM que entrou em vigor em 27 
de março de 2017, o que ocasionou reclamações relativas taxas praticadas, sobretudo as que 
sofreram aumentos significativos, conforme se pode verificar na tabela (tabela comparativa de 

taxas cemiteriais praticadas após a aprovação do RGTM em 05.06.2010), que constitui documento 
anexo número seis que faz parte integrante da presente ata.---------------------------------------------
Face ao exposto, considera-se imprescindível voltar a adicionar algumas taxas que estiveram 
em vigor até 2017, bem como propor a redução para os valores anteriormente praticados de 
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algumas taxas, para valores que nos parecem mais aceitáveis tem em atenção a realidade 
socioeconómica do nosso meio, designadamente:------------------------------------------------------------
A – TAXAS A ADICIONAR:-----------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 4.3.1. (A) – Inumações em covais (crianças) – 30,00 €;¹ -------------------------------------------------
Art. 4.3.1. (B) – Inumações em jazigos (crianças) – 30,00 €; -------------------------------------------------
Art. 4.3.5. (A) – Inumações em ossários – 30,00 €;¹ -----------------------------------------------------------
Art. 4.3.7. – Ocupação de jazigos municipais:------------------------------------------------------------------
Art. 4.3.7.2. (A) – Jazigos Municipais – Crianças – Por período de 100 anos – 350,00 €;¹ -----------
Art. 4.3.8. – Concessão de terrenos para sepultura:---------------------------------------------------------
Art. 4.3.8.2 (A) – Por período de 100 anos (adultos) – Cemitério B; - 1500,00 € ¹ ----------------------
Art. 4.3.8.2 (B) – Por período de 100 anos (adultos) – Cemitério C; - 1750,00 € ¹ ----------------------
¹ - Conforme proposto e aprovado em reunião de Câmara de 05 de novembro de 2014.-----------
B – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DOS VALORES DAS TAXAS:-------------------------------------------------------
Art. 4.3.6. Ocupação de ossários municipais:------------------------------------------------------------------
Art. 4.3.6.1. – Por cada ano ou fração – Taxa em vigor 74,31€ → propõe-se 30,00 €;----------------
Art. 4.3.6.2. – Por período de 100 anos – Taxa em vigor 1.200,38€ → propõe-se 350,00 €;--------
Art. 4.3.7. Ocupação de jazigos municipais:--------------------------------------------------------------------
Art. 4.3.7.1. – Por cada ano ou fração – Taxa em vigor 205,78€ → propõe-se 100,00 €;¹ -----------
Art. 4.3.11. – Outras utilizações de cemitérios municipais – Taxa em vigor 182,91€ (m², ano ou 

fração)→ propõe-se 35,00 €;----------------------------------------------------------------------------------------
Art. 4.3.8. – Concessão de terrenos para sepultura:---------------------------------------------------------
Art. 4.3.8.4 – Por período de 100 anos (crianças) – Cemitério A; - 350,00€ ¹ ----------------------------
¹ - Conforme proposto e aprovado em reunião de Câmara de 05 de novembro de 2014.-----------
Relativamente à proposta para revisão das taxas relativas à ocupação de ossários municipais 
(Art. 4.3.6.), justifica-se pelo incentivo do uso deste equipamento em detrimento de sepulturas 
perpétuas (desocupação de sepulturas), tornando-se também previsível, que com o aumento 
verificado da taxa anual para ocupação dos ossários municipais (30,00 € →74,31 €), os ossários 
atribuídos deixem de ser pagos, aumentando as situações em que a autarquia se irá debater 
com o destino a dar às ossadas.------------------------------------------------------------------------------------
A taxa destinada à emissão de licença de obras no Cemitério Municipal (gravação de epitáfio, 

colocação de fotografia, revestimento em cantaria, etc.), Art. 4.3.11. – Outras utilizações de 
cemitérios municipais, com a atualização agora efetuada, sofreu um aumento significativo para 
182,91€ (m², ano ou fração), propondo-se fixar novamente a taxa em 35,00 €, por se considerar 
que esta taxa sofreu um aumento muito elevado e sem justificação para o efeito.------------------
Relativamente à taxa destinada à emissão dos alvarás dos terrenos concessionados, conforme 
previsto no art.º 48º do Regulamento do Cemitério Municipal (alvará de concessão), em que as 
concessões dos terrenos são para edificação de campas/jazigos, sugere-se que sejam aplicadas 
as taxas previstas no RGTM em vigor, resultando a sua aplicação, no pagamento do somatório 
das seguintes taxas pelos requerentes:--------------------------------------------------------------------------
Art. 1.23. – Taxa de apreciação do processo – 14,57 €;------------------------------------------------------
Art.º 2.2. – Taxa de emissão de Alvará – 9,71 €.----------------------------------------------------------------
Face ao exposto, propõe-se a aprovação da tabela de taxas cemiteriais, conforme anexo II, a 
qual altera a tabela Regulamento Geral de Taxas Municipais em vigor, pelos motivos referidos, 
mais se propondo a manutenção das restantes taxas cemiteriais aprovadas e publicadas em 
Diário da Republica 2ª série, nº 61, de 27 de março de 2017.----------------------------------------------
Em situação de aprovação superior, a presente informação deve ser presente a deliberação de 
Câmara e posteriormente a Assembleia Municipal, e caso mereça a aprovação destes órgãos 
Municipais, deve proceder-se a publicação das alterações propostas em Diário da República.--- 
 
O vereador Manuel Oliveira informou que em 2014 foram aprovadas as tarifas do cemitério. 
Esta uniformização de tarifas colheu o consenso do executivo, entraram em vigor e por talvez 
desatenção algumas dessas tarifas foram incluídas na lista das taxas que o município cobra.-----
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Acrescentou que não se recorda de ser submetido à Assembleia Municipal, nenhum tarifário 
dos cemitérios das freguesias pelo que na sua opinião as do cemitério de Santa Clara também 
não deveriam entrar no rol de taxas que são praticadas no município. Mais, se fossem taxas 
teriam de ser cobradas de igual forma em todo o concelho.-----------------------------------------------
Aconteceu que, num caso em particular, na inumação de recém-nascidos, a taxa que foi 
aprovada em 2014 que era de 350,00 € passou para mais de 2.000,00 €, portanto uma coisa 
completamente descabida e despropositada. Esta questão foi detetada porque infelizmente 
aconteceu uma situação desta natureza e os pais chamaram a atenção para este facto.-----------
O objetivo, já que estas tarifas constam no Regulamento de Taxas que foi atualizado tão 
recentemente, é uniformizar esse valor de modo a que haja uma correspondência de valores, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Engº Paulo Luís, Chefe da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, complementou a 
informação, referindo que não estava previsto nos dois Regulamentos publicados em Diário da 
República a inumação de crianças, apenas inumação geral, que importa neste momento em 
2.286,00 €, quando tinha sido aprovado numa reunião de câmara em 2014, o preço de 350,00 
€.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Existem também outros preços, em termos de gerência do Cemitério, que importam rever, 
como por exemplo:----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ocupação dos ossários que passou de 30,00 € para 74,00 €, valor que desincentiva o seu uso;--
Covais (crianças), que na anterior tabela tinha um valor de 350,00 € e com a aprovação atual 
passou para 708,00 €;-------------------------------------------------------------------------------------------------
Outras utilizações do Cemitério Municipal, taxa que se cobra para execução de obra, estava 
prevista na tabela com um valor de 95,00 €, passou para 182,00 €.--------------------------------------
Mais, em 2014, nessa reunião de câmara, foram aprovadas três zonas do cemitério, 
nomeadamente Zona A, B e C e neste momento no Regulamento consta apenas uma zona, ou 
seja, um preço único para cada parte, estando nessa altura em vigor vários preços para 
aquisição de covais. De resto, é manter todas as taxas que foram aprovadas e publicadas em 
Diário da República que até tiveram um decréscimo e ter uma tabela única para quem olha 
para a mesma faça uma consulta mais simples, disse.--------------------------------------------------------  
 
O vereador José Velez considerou que há cada vez mais a perspetiva que os cemitérios têm 
que ser geridos de outra forma, tanto a nível sanitário como a nível de custos para o utente e 
autarquia e de conservação e preservação dos espaços. Há normalmente duas medidas, uma é 
promover os gavetões e não a aquisição dos covais mantendo-os a preços de tal maneira 
elevados que desincentive quem os queira adquirir, outra é a incineração de cadáveres. 
Nenhuma delas está aqui contemplada, naturalmente que a última tinha que ser um projeto 
completamente novo mas a primeira pensa que deveria estar a acompanhar essas medidas 
que de facto não tem conhecimento suficiente para dizer se sim ou não, aliás o preço dos 
covais até diminui, o que não concorda, os ossários e gavetões sim, a parte das sepulturas acha 
que não, daí a sua abstenção, porque isto diz respeito à gestão do cemitério e deveria haver 
um estudo mais aprofundado sobre estas questões, disse.------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por maioria com a abstenção do vereador José Velez e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 341)---------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Proposta de alteração ao Regulamento de cargas e descargas das 
Portas de Mértola;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 3744 de 07 de junho de 2017 do Serviço de Trânsito e Mobilidade, informando que 
de acordo com os artigos 7º e 9º do Regulamento das Portas de Mértola as operações de 
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cargas e descargas devem ocorrer no período entre as 7:00h-10:00h e as 19:00h-22:00h.--------
Solicita a Associação de Comércio, Serviços e Turismo do Distrito de Beja uma alteração aos 
horários estabelecidos para cargas e descargas, a pedido de inúmeros comerciantes, para um 
prolongamento no horário da manhã até às 10:30h e no período da tarde a partir das 18:30h.--
Considera-se que a alteração proposta é pertinente porque as lojas abrem habitualmente às 
10:00h e fecham às 19:00h.-----------------------------------------------------------------------------------------
Caso a alteração propostas seja aprovada o Regulamento das Portas de Mértola deverá ter as 
seguintes alterações:--------------------------------------------------------------------------------------------------
Artigo 7º - Proibição de trânsito e as operações de cargas e descargas:-------------------------------
1. É proibido o trânsito, estacionamento e paragem na Rua Capitão João Francisco de Sousa e 
parte da Rua de Mértola, com exceção das operações de cargas e de descargas de 
estabelecimentos comerciais e serviços, localizados nestes arruamentos, no período das 7:00h 
às 10:30h h e das 18:30h às 22:00h.------------------------------------------------------------------------------
Artigo 9º - Rua da Branca, Rua da Lobata, Rua da Biscainha e Rua dos Açoutados:----------------
1. É proibido o trânsito, estacionamento e paragem na Rua da Branca, Rua da Lobata, Rua da 
Biscainha e Rua dos Açoutados, com exceção das operações de cargas e descargas de 
estabelecimentos comerciais e serviços, localizados nestes arruamentos, no período das 7:00h 
às 10:30h h e das 18:30h às 22:00h.------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

342)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.12. – Proposta de aprovação de Edital para venda de sucata;-------------------- 

 
Presente o Edital para venda de sucata (um autocarro de passageiros, um empilhador e um 

dumper), que constitui documento anexo número sete e faz parte integrante da presente ata.--
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 343)---------------------------------------------- 
 
 

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

 
Solicitado pela Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído, no âmbito da realização de Baile da Pinha 
Infantil, no salão da Casa do Povo, dia 13 de maio de 2017.------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 344)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Junta de Freguesia de São Matias, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no âmbito da realização do evento “Encontro das 
Marchas dos Santos Populares, no Largo da Igreja, dia 15 de junho de 2017.--------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 345)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Albernoa e Trindade, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído, no âmbito da realização do evento 
“XXI Feira Anual do Idoso”, no Parque de Feiras e Exposições de Albernoa, entre os dias 09 e 11 
de junho de 2017.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 346)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído e de licença de recinto improvisado, no 
âmbito da realização de Mastros Populares, no edifício sede do clube, dias 17, 24 e 30 de 
junho de 2017.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 347)---------------------------------------------- 
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Solicitado pela Associação Bairro dos Moinhos, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído e de licença de recinto improvisado, no âmbito da 
realização do evento “Sétima Edição Noites nos Moinhos”, no campo de jogos do bairro, dias 
30 de junho e 01 de julho de 2017.--------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 348)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído e de licença de recinto 
improvisado, no âmbito da realização do evento “Mastro e Marcha Popular/Arraial”, no 
recinto exterior da antiga escola primária e desfile pelas ruas do bairro, dia 14 de junho de 
2017.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 349)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Infantil Coronel Sousa Tavares, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído e de licença de recinto improvisado, no 
âmbito da realização da festa de Finalistas e Arraial das crianças do Centro, dia 30 de junho de 
2017, em Beja.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 350)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Voz da Planície, Cooperativa Cultural de Animação Radiofónica, CRL, a isenção 
do pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído e de licença de 
recinto improvisado, no âmbito da realização do evento “Festa Anos 80”, no pátio exterior do 
edifício da Misericórdia (antigo Hospital Velho), em Beja, dia 16 de junho de 2017.-------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 351)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela AKB – Associação Distrital de Karaté Goju-Ryu de Beja, a isenção do 
pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de transporte para uma deslocação à praia 
de Monte Gordo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 352)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 641, a isenção do pagamento das 
taxas devidas e relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Idanha-a-Nova.--------
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 353)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas e relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Arraiolos.--------------------------------------------------
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 354)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral Masculino de Baleizão, a isenção do pagamento das taxas devidas 
e relativas à cedência de transporte para uma deslocação à Quinta do Conde.-----------------------
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 355)------------------------------------------------------------- 
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Solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Salvador, a isenção do pagamento 
das taxas devidas pela interrupção de trânsito no dia 15 de junho (quinta-feira), entre as 17:30h 
e as 19:30h, em vários arruamentos da cidade de Beja, com início na igreja do Salvador e 
término na igreja do Carmo, passando pelas ruas Dr. Pereira Coelho, Dr. Manuel de Arriaga, 
Aresta Branco, Largo do Lidador (Sé), D. Manuel I, Abel Viana, Praça da República, Touro, Largo 
de S. João, Brito Camacho, Jardim do Bacalhau, Gomes Palma, Avenida Fialho de Almeida, por 
motivo da Procissão do Santíssimo Sacramento.--------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 356)---------------------------------------------- 
 
 

2.14. – Resumo Diário de Tesouraria nº 112, relativo ao dia vinte de junho 
de dois mil e dezassete;------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de três milhões, 
seiscentos e trinta e sete mil, dezoito euros e cinquenta e cinco cêntimos, sendo três 
milhões, cento e sessenta e sete mil e seiscentos e trinta e cinco euros de operações 
orçamentais e quatrocentos e sessenta e nove mil, trezentos e oitenta e três euros e 
quarenta e cinco cêntimos de operações não orçamentais.------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O munícipe Carlos Dias, colocou as seguintes questões:-----------------------------------------------------
Relativamente aos trabalhos que estão a decorrer no Jardim do Bacalhau, nomeadamente 
abertura de valas para passagem de cablagem levada a cabo por uma empresa que trabalha 
para a EDP, a Câmara Municipal tem conhecimento do que ali se passa uma vez que parece 
que foram encontradas ossadas e até hoje não viu lá nenhum arqueólogo?---------------------------
Relativamente ao Parque Vista Alegre, visitou o espaço e de facto ficou chocado de ver aquela 
quantidade de betão a tapar parcialmente a muralha. Não sabe se a Direção Regional de 
Cultura avalizou o projeto, está uma porta romana que ficou tapada com uma grade, a 
conceção tem dúvidas que resulte em termos de limpeza uma vez que não cabe ninguém no 
espaço entre a estrutura e a muralha e o lixo vai ali acumular-se e depois como é que aquele 
espaço vai ser vigiado.------------------------------------------------------------------------------------------------
Perguntou também se a câmara municipal dava autorização ao arqueólogo Miguel Serra para 
lhe dar algumas informações sobre as escavações na Rua da Lavoura, onde foi descoberta uma 
necrópole romana.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Por último e relativamente às Urbanas de Beja, fez questão de apanhar transporte e ficou 
estupefacto com o que encontrou, viatura sem ar condicionado, falta de higiene patente e 
quando perguntou ao motorista o porquê daquelas situações, foi-lhe respondido que as 
pessoas andam ali 15, 20 minutos, mas ele entra às 07.00h e sai às 20.00h. Na sua opinião isto 
é miserável, obrigar uma pessoa a conduzir nestas condições, ser mal tratado como observou é 
um serviço que deveria ser revisto, disse.----------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado informou, relativamente à primeira questão que a EDP como a PT ou 
outras empresas deste ramo têm que solicitar sempre parecer à autarquia, aliás estas 
situações carecem sempre de acompanhamento arqueológico, portanto se isso não está a 
acontecer irá tentar saber de imediato junto dos serviços qual a razão.--------------------------------
Relativamente ao Parque Vista Alegre, informou que está a ser preparada a forma de 
concessão do espaço para dar outra segurança. Neste momento o espaço é aberto por um 
funcionário que faz cumprir o Regulamento das Portas de Mértola. O próximo passo será 
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trabalhar na concessão do espaço com horário definido de abertura e encerramento.-------------
Sobre a conceção da obra, obviamente que a mesma teve parecer da Direção Regional de 
Cultura, protegeu-se a muralha em toda a sua extensão onde foi erguido o betão com todos os 
materiais para a preservar, estão a ser desenvolvidos procedimentos para se continuar na 
recuperação da muralha que confina com o espaço do logradouro do Clube Bejense, toda a 
parede do lado direito foi escorada por estar em ruínas, foram executados trabalhos com 
colocação de micro-estacas, tentou preservar-se a porta romana e acima de tudo pensa que o 
objetivo foi conseguido, dignificando um espaço que estava fechado.----------------------------------
Relativamente à questão da Rua da Lavoura falará com o munícipe Carlos Dias a seguir à 
reunião, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Manuel Oliveira, relativamente à última questão, tomou nota e irá averiguar com a 
concessionária, Rodoviária do Alentejo, se este é um aspeto transversal a todos os autocarros 
que compõem a Rede ou se foi uma situação pontual.------------------------------------------------------  
 
 

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

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

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

 
O Senhor Vice-Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 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 
19 de julho de 2017. 
 
 
 
 

O Vice-Presidente 
 
 
 

_____________________________ 
Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado 

 
 
 
 
 
 
 
 

O Assistente Técnico 
 

 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício 
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