
 
 

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 quinze, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 

dois de agosto do ano dois mil e dezassete;---------------------------------------------------- 

 
Pelas quinze 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 e Ana Cristina 
Ribeiro Horta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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;----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Constataram-se as faltas do senhor Presidente da Câmara, João Manuel Rocha da Silva e do 
senhor vereador Rui Inácio Marreiros, faltas que lhes foram relevadas por terem sido 
consideradas justificadas, 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:--------------------
Propôs a inclusão de um ponto na ordem de trabalhos, nomeadamente a proposta de direito 
de preferência relativo ao prédio rústico denominado “Courela da Borja”, que foi aceite pelos 
presentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.1. – Proposta de aprovação da ata n
o
 14/2017;------------------------------------------- 

 
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 14/2017, relativa à reunião de câmara realizada em 
dezanove de julho de dois mil e dezassete, a qual foi previamente distribuída por todos os 
eleitos e de seguida, aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 419)------------------------------------ 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
A vereadora Ana Horta, em nome dos vereadores do Partido Socialista, solicitou o envio da 
seguinte documentação, relativamente à Câmara Municipal, 1º semestre de 2017: 
Compromissos assumidos e não pagos, Empréstimos, Dívidas a fornecedores e Prazo médio de 
pagamento aos fornecedores. Referiu que este pedido foi também enviado por email.------------
Solicitou também o envio de toda a informação pedida e não entregue em reuniões de câmara 
anteriores.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Perguntou ainda qual a duração da obra relativa à remodelação da calçada na Praça da 
República e o custo da mesma.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Vítor Picado informou que os serviços estão a compilar 
os dados solicitados que serão posteriormente enviados por email.-------------------------------------
Relativamente à Praça da República a obra tem um prazo de 45 dias e o custo da intervenção 
anda na ordem dos 74.000,00 € + IVA, sendo que o processo foi instruído de forma a poder ser 
candidatado, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Manuel Oliveira relativamente a uma questão colocada pelo vereador José Velez 
na reunião de 17 de maio, onde mostrou alguma estranheza por ter visto apenas duas pessoas 
num veículo de recolha de resíduos, referiu que foi apurar o que se tinha passado e da 
informação recolhida tratou-se de um veículo de recolha de contentores que duas vezes por 
semana faz reforço no serviço de recolha de cartão, disse.------------------------------------------------- 
 
O vereador José Velez referiu que fica a informação mas pode afirmar que o veículo andava a 
fazer mais que apenas recolha de cartão.----------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de alteração a programa de concurso relativo ao 

concurso público para a adjudicação da venda de 15 lotes de terreno, 

sitos na União de Freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da Feira), em 

área abrangida pelo Plano de Pormenor de Ligação do Bairro do Pelame 

à Quinta D’El Rey, em Beja;------------------------------------------------------------------------------- 

 
Na sequência da alteração às peças do procedimento em epígrafe, junta-se as peças corrigidas, 
que constituem documento anexo número um que faz parte integrante da presente ata.--------
As alterações consistem, em suma, no seguinte:--------------------------------------------------------------
1º - Programa do Concurso:-----------------------------------------------------------------------------------------
a) Alterou-se a classificação dos concorrentes e a fórmula constantes do nº 9 do Programa de 
Concurso, de forma a privilegiar os jovens casais que decidam fixar-se e ter habitação própria 

e permanente no Concelho, efetuando-se a classificação da menor para a maior pontuação 
obtida. Querendo isto significar que, um dos requisitos para admissão a concurso é o de tratar-
se de pessoas individuais (isto é, não podem concorrer empresas), casadas ou união de facto, 
sendo excluídas as propostas apresentadas por uma única pessoa que não seja casada ou 
esteja em união de facto (nº 7, alínea a).--------------------------------------------------------------------------
b) Na proposta a apresentar os concorrentes vão manifestar preferência pela aquisição de um 
lote, mas se por alguma razão não puder ser atribuído, pode ser atribuído qualquer outro lote 
(nº 7, alínea b).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) A abertura de propostas não está sujeita a ato público, exceto se não se puder atribuir 
imediatamente os lotes aos concorrentes admitidos pela preferência indicada, caso em que a 
atribuição será efetuada por sorteio, este sim realizar-se-á de forma pública em dia e hora a 
calendarizar pelo Júri do Procedimento (nº 10).----------------------------------------------------------------
2º - Caderno de Encargos:-------------------------------------------------------------------------------------------
A cláusula 9ª passa a ser constituída pelo ponto 9.1. (anterior 9) e 9.2, sendo que este último 
ponto pretende esclarecer que pode ser admitida a construção de  caves, nas condições 
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previstas no artigo 3º, nº 13 do PP, a saber: “9.2. – É permitida a construção de caves dentro 
do perímetro da construção principal desde que destinadas exclusivamente a arrecadação 
abaixo da cota de soleira definida no Plano de Pormenor e com acesso obrigatoriamente pelo 
interior da edificação.”-----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com o voto contra da vereadora Ana Horta e a abstenção 
do vereador José Velez.(Deliberação nº 420)--------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Ana Horta votou contra por considerar discriminatório o critério de exclusão das 
propostas apresentadas por uma única pessoa que não seja casada ou esteja em união de 
facto bem como das famílias monoparentais.------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador José Velez absteve-se na presente deliberação por considerar que as famílias 
monoparentais deveriam ser incluídas nos critérios.--------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Vítor Picado, frisou que os critérios têm como objetivo 
principal privilegiar os jovens casais que decidam fixar-se e ter habitação própria e permanente 
no Concelho tal como se diz no programa de concurso.----------------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Necessidade de prorrogação do prazo de pagamento das rendas 

inerentes ao Acordo de Realojamento Temporário e ao contrato de 

arrendamento relativo até final de 2017 – empreitada de Centro de 

Arqueologia e Artes.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tendo em conta que a obra do Centro de Arqueologia e Artes terminará no final de agosto de 
2017 e só depois a Câmara Municipal irá executar os acabamentos no Café “Melodia”, propôs 
que se proceda à manutenção da localização do referido café no local onde se encontra 
atualmente até ao final de 2017 prorrogando-se o acordo de realojamento temporário entre o 
Município de Beja e a Senhora Maria de Lurdes Rosalina Gomas Rosa, na qualidade de 
arrendatária da fração C do prédio sito na Praça da República, nº 44, em Beja, que implica a 
continuação do pagamento da renda mensal de 400,00 € ao senhorio, Francisco Manuel 
Pereira Coelho, por parte do município.-------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 421)---------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de aprovação de revisão de preços.-------------------------------------- 

 
Registo nº 4381 de 03 de julho de 2017 do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, dando conhecimento da atualização do cálculo da revisão de preços da empreitada 

de reabilitação do antigo edifício do Clube Bejense (Espaço Criativo), cujo valor é nulo.-----------
A revisão é definitiva para maio e junho de 2016 e provisória para os restantes meses.------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 422)---------------------------------------------- 
 
Registo nº 4353 de 03 de julho de 2017 do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, dando conhecimento da atualização do cálculo da revisão de preços da empreitada 

de requalificação da Rua General Teófilo da Trindade, em Beja, cujo valor é de 16.685,49 € a 
pagar pelo empreiteiro. Conforme anteriormente foi calculado o valor de 9.337,85 € s/IVA, a 
pagar pelo empreiteiro, teremos em termos de pagamento por parte do empreiteiro o valor de 
7.347,64 € s/IVA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A revisão é definitiva de novembro de 2015 a junho de 2016 e provisória para os restantes 
meses.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 423)---------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Proposta de acordo de pagamento a título executivo relativo à 

componente de apoio à família;----------------------------------------------------------------------- 

 
Presente o acordo de pagamento a título executivo relativo à componente de apoio à família a 
celebrar entre o Município de Beja e a encarregada de educação Maria Alice Horta Palma 

Amador, que constitui documento anexo número dois e faz parte integrante da presente ata, 
com vista à regularização da situação nos termos do artigo 777º, nº 1 do Código de Processo 
Civil.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade. A vereadora Sónia Calvário não participou na 
presente deliberação.(Deliberação nº 424)----------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Pedido de indemnização por danos causados em viatura;------------------ 

 
Parecer de 04 de julho de 2017 do Jurista Municipal, Juvenal Bastos da Cunha, relativo ao 
pedido de indemnização, no valor de 83.00 €, solicitado por Ricardo Ferreira, por ter furado o 
pneu do seu veículo em caminho de acesso ao hotel Vila Galé Clube Campo.-------------------------
1 – Atento o disposto na Lei nº 67/07, de 31 de dezembro, com as alterações entretanto 
introduzidas pela Lei nº 31/2008, de 17 de julho, que aprova o regime da responsabilidade civil 
extracontratual do Estado e demais entidades públicas, as autarquias podem responder 
civilmente por factos ilícitos ou pelo risco.----------------------------------------------------------------------
2 – No primeiro caso, os municípios são exclusivamente responsáveis pelos danos que 
resultem de ações ou omissões ilícitas, cometidas com culpa leve, pelos titulares dos seus 
órgãos, funcionários ou agentes, no exercício da função administrativa e por causa desse 
exercício.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 – No segundo caso, os municípios respondem pelos danos decorrentes de atividades, coisas 
ou serviços administrativos especialmente perigosos, salvo quando, nos termos gerais, se 
prove que houve força maior ou concorrência de culpa do lesado, podendo o tribunal, neste 
último caso, tendo em conta todas as circunstâncias, reduzir ou excluir a indemnização.----------
4 – A culpa dos titulares de órgãos, funcionários e agentes deve ser apreciada pela diligência e 
aptidão que seja razoável exigir, em função das circunstâncias de cada caso, de um titular de 
órgão, funcionário ou agente zeloso e cumpridor.------------------------------------------------------------
5 – Consideram-se ilícitas as ações ou omissões dos titulares de órgãos, funcionários e agentes 
que violem disposições ou princípios constitucionais, legais ou regulamentares ou infrinjam 
regras de ordem técnica ou deveres objetivos de cuidado e de que resulte a ofensa de direitos 
ou interesses legalmente protegidos.-----------------------------------------------------------------------------
6 – Também existe ilicitude quando a ofensa de direitos ou interesses legalmente protegidos 
resulte do funcionamento anormal do serviço, isto é, os municípios são ainda responsáveis 
quando os danos não tenham resultado do comportamento concreto de um titular de órgão, 
funcionário ou agente determinado, ou não seja possível provar a autoria pessoal da ação ou 
omissão, mas devam ser atribuídos a um funcionamento anormal do serviço.------------------------
7 – Ora, o reclamante refere que em 23 de junho de 2017, a caminho do hotel Vila Galé Clube 
Campo, teve um furo na estrada de acesso, que estava em obras, pelo que teve de adquirir um 
novo pneu por 83,00 €, tendo juntado cópia da fatura, emitida pela Seiça, Ldª e algumas fotos 
do pneu.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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8 – O pedido do reclamante não pode considerar-se fundamentado e provado, dado que 
atribui o dano a uma causa geral e indiscriminada, pelo que não é possível estabelecer um 
nexo de causalidade adequada entre o dano e o que lhe deu origem, de uma forma exclusiva, 
sendo certo que, presumivelmente, a viatura circulou também por outras vias, pelo que 
poderá ter havido concorrência de várias causas, alheias à responsabilidade da autarquia, 
incluindo concorrência da culpa do lesado para a produção do resultado, por uma eventual 
condução menos cuidadosa, atento o estado geral da via.--------------------------------------------------
9 – Assim, não sendo líquida e clara a culpa exclusiva da autarquia, restando muitas dúvidas 
sobre quem recai a responsabilidade pelo dano, de uma forma total ou parcial, será mais 
apropriado que o reclamante recorra aos tribunais, onde terá de provar o referido nexo de 
causalidade adequada entre o dano e o facto que lhe deu causa e em que percentagem tal 
dano poderá ser imputado ao município, pois, (…) “cabe ao tribunal determinar, com base na 
gravidade das culpas de ambas as partes e nas consequências que delas tenham resultado, se 
a indemnização deve ser totalmente concedida, reduzida ou mesmo excluída” (artº 4º da lei 

referida).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade indeferir nos termos do presente parecer.(Deliberação nº 425)- 
 

 

2.6. – Pedido de anulação de fatura/recibo;---------------------------------------------------- 

 
Registo nº 4787 de 21 de julho de 2017 do Serviço de Informação e Atendimento Público, 
solicitando a anulação da fatura/recibo nº 004/2425, emitido em 12 de julho de 2017, em 
nome de Joana de Freitas Nunes, aluna do pré-escolar da Escola Mário Beirão, no valor de 
56,94 €.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado anular por unanimidade.(Deliberação nº 426)------------------------------------------------ 
 
 

2.7. – Pedidos de certidão de direito de preferência.---------------------------- 
 
Requerido por António Aleixo Baião, que pretendendo vender o prédio sito na Rua Maestro 
Sousa Morais, nº 17, em Beja, pelo valor de 55.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de 
Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência 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 427)-------- 
 
Requerido por António Aleixo Baião, que pretendendo vender o prédio sito na Rua Dr. Bento 
Gil, nº 11, em Beja, pelo valor de 45.000,00 €, 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 428)-------- 
 
Requerido por Mário Manuel da Silva Vilela, que pretendendo vender o prédio sito na Rua 
Alferes Malheiro, nº 56, em Beja, pelo valor de 129.000,00 €, 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 429)-------- 
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2.8. – Pedido de certidão comprovativa de destaque de parcela;---------------- 

 
Solicita o requerente, Joaquim Braz Segurado Cabeça de Casal de Herança, um destaque de 
parcela dentro do aglomerado urbano de Cabeça Gorda.--------------------------------------------------
1 – O prédio urbano sito na Rua Marques de Pombal nº 18, freguesia da Cabeça Gorda, 
concelho de Beja, inscrito na matriz com o nº 689, descrito na Conservatória do Registo Predial 
deste concelho, pela ficha nº 341/19910603, com área total de 216,13m² e a seguinte 
composição: Área coberta: 194.63m²; Área descoberta: 21.50m²;----------------------------------------
2 – Prédio a destacar sito na Rua Marques de Pombal nº 18-A, freguesia da Cabeça Gorda, 
concelho de Beja com a área total 86,35m² e com a seguinte composição: Área coberta: 
78.65m²; Área descoberta: 7.70m²;-------------------------------------------------------------------------------
3 – Certifica-se que o destaque do prédio descrito no ponto 2 do prédio original descrito em 1 
não constitui operação de loteamento urbano, pois reúne os requisitos do destaque de 
parcela, dentro do aglomerado urbano do Penedo Gordo, de acordo com o nº 4 do artº 6º do 
Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei 
nº 136/2014, de 9 de setembro. As duas parcelas resultantes do destaque confrontam com 
arruamentos públicos. Mais se informa que não é permitido efetuar, na área correspondente 
ao prédio originário e no prazo de 10 (dez) anos, outro destaque de parcelas, nos termos do nº 
6 do artº 6º do mencionado diploma.----------------------------------------------------------------------------
Não se vê inconveniente na certificação de acordo com o presente parecer.--------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 430)---------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas:---------------------------------------- 

 
Solicitado pela Comissão de Festas de São Matias, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído e licença de recinto improvisado, no âmbito da 
realização das Festas em Honra de Nossa Senhora do Rosário, entre os dias 27 e 31 de julho de 
2017.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 431)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Juventude Baleizoeira, a isenção do pagamento das taxas devidas e 
relativas à cedência de duas viaturas todo-o-terreno, no âmbito da realização da 5ª Maratona 
de BTT Entre Vinhas e Olivais e Taça de Maratonas CPC Beja, para marcação e reconhecimento 
dos percursos assim como apoio logístico e limpeza dos mesmos no dia da prova.------------------
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 432)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Cultural e Desportiva de Penedo Gordo, a isenção do pagamento 
das taxas devidas e relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Vila Nova de Mil 
Fontes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por maioria com a abstenção do vereador José Velez por considerar que 
deve haver uma regulamentação específica e bem definida, nomeadamente das regras de 
quem deve ser ou não isento.(Deliberação nº 433)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação CAIS, a isenção do pagamento das taxas devidas e relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação à Batalha.----------------------------------------------------
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 434)------------------------------------------------------------- 
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Solicitado pelo Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança, a isenção do 
pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de transporte para uma deslocação a 
Viana do Castelo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 435)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Sociedade Filarmónica 24 de Outubro, a isenção do pagamento das taxas 
devidas e relativas à cedência de veículo todo-o-terreno, no âmbito da realização do Trail pelos 
caminhos de Baleizão, para apoio logístico dos técnicos da autarquia à referida prova.------------
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 436)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Fundação Sã Barnabé, a isenção do pagamento das taxas devidas e relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a São Torpes.------------------------------------------------
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 437)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas e relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Porto Covo.------------------------------------------------
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 438)------------------------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Resumo Diário de Tesouraria nº 142, relativo ao dia um de agosto 

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

sete mil, quatrocentos e cinquenta e nove euros e oitenta e um cêntimos, sendo um milhão, 

quinhentos e trinta mil, quatrocentos e trinta e três euros e sessenta e sete cêntimos de 
operações orçamentais e quinhentos e cinquenta e sete mil, vinte e seis euros e catorze 

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

2.11. – Proposta de direito de preferência;----------------------------------------------------- 

 
Requerido por Eutímio José Pacheco de Melo, que pretendendo vender o prédio rústico 
denominado “Courela da Borja”, com a área de 1,3375hect, sito na União das Freguesias de 
Beja (Salvador e Santa Maria da Feira), em Beja, pelo valor de 2.500,00 €, 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 face ao valor da aquisição e à localização do terreno 
em zona de expansão residencial parece muito interessante que a câmara municipal exerça o 
direito de preferência.------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 439)-------------- 
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3. – Período de Intervenção do Público;---------------------------------------------------------- 

 
O Senhor Vítor Almeida colocou o seguinte problema relativo à sinalização vertical da cidade. 
Na zona onde reside, existem uma quantidade de sinais, crê que mal colocados e sem nexo e a 
maioria deles sem registo. Assim, dirigiu à Assembleia Municipal um email questionando se é 
permitida a consulta pelos munícipes aos registos feitos e correspondentes aos sinais verticais 
de trânsito colocados pela Câmara Municipal, nos dias 23, 24, 28, 30, 31 de julho e 01 de 
agosto, porque da informação que obteve este é o órgão que delibera sobre os sinais de 
trânsito. Até agora não recebeu qualquer resposta.----------------------------------------------------------
À Câmara Municipal e das dúvidas suscitadas quanto à validade dos sinais verticais de trânsito, 
com ou sem registo pela Assembleia Municipal, desejaria saber se é ou não obrigatório o 
devido registo para que os mesmos sejam considerados, disse.------------------------------------------- 
 
O vereador Manuel Oliveira referiu que a resposta à questão aqui colocada é a mesma que lhe 
enviou por email, ou seja, como tem dúvidas consultou os serviços para que avaliem e 
verifiquem para no devido tempo dar essa informação. Acrescentou que só conhece um 
Código da Estrada e nunca viu num sinal de um IP, EN ou qualquer outra que não seja em meio 
urbano, qualquer registo referente ao despacho que foi dado relativamente à colocação do 
mesmo. Mais, desde que tomou posse nunca viu um sinal de trânsito ser submetido à 
aprovação da Assembleia Municipal. Este órgão aprovou sim o Regulamento de Trânsito.-------- 
 
O secretário da Assembleia Municipal, João Felício, solicitou o uso da palavra por ter sido 
referenciado na intervenção do munícipe, para dar conhecimento que o atendeu 
pessoalmente no gabinete explicando-lhe que todos os munícipes podem consultar os registos 
de atas, tendo em conta que as mesmas são públicas, mas que seria uma perda de tempo o 
senhor Vítor Almeida ir consultá-las por saber que não iria encontrar nada relativamente às 
questões que coloca. Informou sim, tal como já foi adiantado, que existe uma Comissão de 
Trânsito composta por todas as entidades da cidade ligadas a esta área que em conjunto com 
a Câmara Municipal elaboram o Regulamento de Trânsito, este sim aprovado pela Assembleia 
Municipal, disponibilizando-se o funcionário para o fornecer.--------------------------------------------- 
 
O Senhor Carlos Dias quis enaltecer o facto de voltar a poder reciclar o lixo perto da sua 
residência.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao recente acontecimento em Vila Franca de Xira onde a CDU apresentou uma 
queixa à Comissão Nacional de Eleições porque a Câmara Municipal colocou outdoors 
promocionais pagos com dinheiros da autarquia, quis deixar o registo porque reparou que em 
Beja acontece a mesma coisa. Existem outdoors, diferentes daqueles que têm de ser colocados 
por lei, a anunciar a obra, quanto custa, o prazo de execução, etc., em que a linguagem 
utilizada é exatamente do mesmo teor daqueles que se encontram em Vila Franca e não só. 
Este é um problema nacional, todas as forças políticas de norte a sul utilizam estas formas, ou 
então uma mais subtil que é coloca-los junto aos locais de obra como já viu em vários 
concelhos do Alentejo.------------------------------------------------------------------------------------------------
Por último e estando a comemorar-se os 500 anos do Foral de Beja, referiu que ainda não viu 
em lugar nenhum que a Câmara Municipal fosse realizar um evento qualquer para relevar esse 
acontecimento. Para quem conhece a história dos forais, o Foral de Beja é o único que teve de 
voltar para trás porque a população decidiu não o aceitar, depois do mesmo ter sido 
celebrado, aprovado pelo Rei e sido lido na Praça da República. Por este facto, revelador da 
autonomia da população de Beja, pensa que se justificava fazer uma cerimónia singela sobre 
os 500 anos do Foral de Beja, disse.------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário referiu que por acaso está presente no Salão a pessoa que levou 
esta questão para o plano de atividades da Universidade Sénior, mas os historiadores não são 
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nada unânimes e consensuais quanto a datas. Contudo o Gabinete do Centro Histórico está a 
ver a possibilidade de alguma maneira se fazer refletir o Floral no Cortejo Histórico de agosto, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Martins referiu que efetivamente fez esta sugestão numa reunião da Universidade 
Sénior, mas uma vez que não foi consensual pensou em subir de patamar. Enviou para a 
coordenadora que por sua vez enviou para a Câmara. Posteriormente falou com um técnico da 
autarquia que lhe disse exatamente a mesma coisa. Assim, perguntou o que é que se faz a 
todas as publicações da Câmara Municipal que mencionam a data de 1517? Para ele o assunto 
não está encerrado mas fica a aguardar.------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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 dezassete 
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 

16 de agosto de 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

O Vice-Presidente 
 
 
 

_____________________________ 
Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado 

 
 
 
 

 
 

O Assistente Técnico 
 

 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício 
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