
 
 

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 dezoito, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
vinte de setembro do ano dois mil e dezassete;--------------------------------------------- 

 
Pelas catorze horas e trinta minutos, reuniu no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, 
o Executivo Municipal, sob a presidência de João Manuel Rocha da Silva, Presidente da 
Câmara, estando presentes os senhores vereadores, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado, 
Sónia Maria Horta do Calvário, 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 vereador Manuel Fernando Neves de Oliveira, 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 Presidente, que iniciou os trabalhos da seguinte forma:-------------------------- 

 

 

1.1. – Proposta de aprovação da ata no 17/2017;------------------------------------------- 

 
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 17/2017, relativa à reunião de câmara realizada em seis de 
setembro de dois mil e dezassete, a qual foi previamente distribuída por todos os eleitos e de 
seguida, aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 502)---------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O vereador José Velez usou da palavra para fazer uma correção na sequência do debate entre 
os candidatos à Câmara Municipal de Beja que passou na RTP, informando que o executivo 
anterior realizou de facto algumas hastas públicas para venda de terrenos, o que é 
perfeitamente legal e aconselhável, mas nunca atingiram os valores que foram ali referidos.----
Aproveitou para desejar, tendo em conta que esta é a última reunião de câmara antes das 
eleições, que este ato decorra dentro da normalidade como tem sido hábito no Concelho de 
Beja e que os resultados tragam aos bejenses aquilo que anseiam, disse.------------------------------ 
 
O Senhor Presidente da Câmara, João Rocha, referiu que naturalmente não questiona a 
legalidade das hastas públicas, no entanto são os dados que tem na sua posse e quando se fala 
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na captação de empresas, os valores atingidos com as hastas públicas são elevados. 
Pessoalmente não concorda com este procedimento por considerar que o mesmo é uma 
forma de especulação, disse.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de estruturação dos terrenos municipais na Zona de 
Acolhimento Empresarial;--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Informação de 18 de setembro de 2017 da Chefe da Divisão de Administração Urbanística, Ana 
Ramôa, dando conhecimento que estando prevista a execução das infraestruturas da Zona de 
Acolhimento Empresarial, existindo já três loteamentos municipais para os terrenos 
propriedade do município e tendo em conta a procura para estes espaços, foi efetuada uma 
proposta de estruturação para a totalidade dos terrenos, integrando os loteamentos já 
existentes e propondo algumas alterações que pareceram adequadas a eventuais ocupações. 
No entanto, tendo em conta a necessidade de termos propostas de parcelamento ajustadas às 
necessidades reais sugeriu que esta proposta fosse considerada como indicativa e que fossem 
formalizados os novos loteamentos e as alterações aos existentes quando houver informação 
mais viável para o efeito.---------------------------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.2. – Propostas de alteração a Planos de Pormenor;------------------------------------  
 
Informação de 15 de setembro de 2017 da Chefe da Divisão de Administração Urbanística, Ana 
Ramôa, dando conhecimento que na sequência da formalização do projeto de aprovação do 
novo edifício do Tribunal de Beja, torna-se conveniente efetuar uma alteração ao Plano de 
Pormenor a Norte da Circular Interna, onde está localizado este equipamento de modo a 
conciliar a implantação do proposto nesse plano com a atual proposta de implantação em 
resultado das necessidades funcionais deste equipamento. Mantem-se a tipologia do 
equipamento proposto e as áreas máximas de implantação e de construção--------------------------
Não se verificando qualquer reapreciação global com caráter estrutural das opções 
estratégicas do plano nem dos princípios e objetivos do modelo territorial definido nem dos 
regimes de salvaguarda e valorização dos recursos e valores territoriais, considera-se que esta 
operação reveste as caraterísticas de um processo de alteração.-----------------------------------------
A alteração em causa não tem efeito sobre o ambiente pelo que não será objeto de avaliação 
ambiental.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevê-se o prazo para execução da alteração ao plano em 30 dias.--------------------------------------
Assim, de acordo com o previsto nos artigos 88º do Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de maio, 
deverá ser definido um prazo de 15 dias para a formulação de sugestões e para a apresentação 
de informações, sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito deste 
processo de alteração.------------------------------------------------------------------------------------------------
As sugestões deverão ser apresentadas por escrito e entregues nos Serviços Técnicos da 
Câmara Municipal de Beja, Rua de Angola, nº 5, 7800-468, em Beja, enviadas por correio para 
a referida morada ou por email: dau@cm-beja.pt.------------------------------------------------------------
Esta deliberação deverá ser publicada na 2ª Série do Diário da República e divulgada através da 
comunicação social, da plataforma colaborativa de gestão territorial e do sítio da internet da 
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Câmara Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 503)---------------------------------------------- 
 
Informação de 15 de setembro de 2017 da Chefe da Divisão de Administração Urbanística, Ana 
Ramôa, dando conhecimento que o Plano de Pormenor da Zona de Expansão Poente, foi 
aprovado por deliberação da Assembleia Municipal de Beja de 28 de setembro de 1995, 
publicado no Diário da República na 2ª Série nº 137, de 15 de junho de 1996, alterado por 
deliberação da Assembleia Municipal de Beja, de 26 de fevereiro de 1999 e de 13 de novembro 
de 2000, publicadas no Diário da República, 2ª Série, de 01 de setembro de 2001 e alterado 
por RCM 177/2005, publicada no Diário da República, 1ª Série-B, de 17 de novembro.--------------
Este plano encontra-se na sua maior parte concretizado, faltando essencialmente construir 
lotes de equipamento que o plano identificou com usos específicos e algumas áreas no 
complexo desportivo. É essencialmente no que se refere aos equipamentos e à área do 
complexo desportivo que se propõe reequacionar os usos inicialmente propostos, adequando-
os às necessidades atuais.-------------------------------------------------------------------------------------------
Não se verificando qualquer reapreciação global com caráter estrutural das opções 
estratégicas do plano nem dos princípios e objetivos do modelo territorial definido nem dos 
regimes de salvaguarda e valorização dos recursos e valores territoriais, considera-se que esta 
operação reveste as caraterísticas de um processo de alteração.-----------------------------------------
A alteração em causa não tem efeito sobre o ambiente pelo que não será objeto de avaliação 
ambiental.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevê-se o prazo para execução da alteração ao plano em 45 dias.--------------------------------------
Assim, de acordo com o previsto nos artigos 88º do Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de maio, 
deverá ser definido um prazo de 15 dias para a formulação de sugestões e para a apresentação 
de informações, sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito deste 
processo de alteração.------------------------------------------------------------------------------------------------
As sugestões deverão ser apresentadas por escrito e entregues nos Serviços Técnicos da 
Câmara Municipal de Beja, Rua de Angola, nº 5, 7800-468, em Beja, enviadas por correio para 
a referida morada ou por email: dau@cm-beja.pt.------------------------------------------------------------
Esta deliberação deverá ser publicada na 2ª Série do Diário da República e divulgada através da 
comunicação social, da plataforma colaborativa de gestão territorial e do sítio da internet da 
Câmara Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 504)---------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de aprovação de Protocolos;-------------------------------------------------- 

 
Relativamente à proposta de protocolo a celebrar entre o Município de Beja a Apiguadiana – 
Associação de Apicultores do Parque Natural do Vale do Guadiana e o CEBAL – Centro de 
Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo, com vista à criação do Centro de 
Interpretação Apícola, o vereador José Velez solicitou, atendendo  a estarmos em pleno 
período de campanha eleitoral e à manifesta falta de informação técnica, financeira e de 
descrição de responsabilidades, que o documento fosse retirado, proposta aceite por todo o 
executivo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 5684 de 11 de setembro de 2017 do Serviço de Ação Social Escolar, propondo, 
tendo em consideração que a Associação de Jovens Carpe Diem na Aldeia (Cabeça Gorda) e o 
Centro de Apoio Social do Concelho de Beja (Beringel) desenvolvem o mesmo tipo de trabalho 
nas respetivas freguesias, nomeadamente de animação do espaço escolar, a atribuição de um 
subsídio mensal no valor de 1.150,00 € a cada associação para a realização das atividades no 
ano letivo 2017/2018, conforme quadro abaixo:-------------------------------------------------------------- 
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Entidade Cabimento até 
dezembro de 2017 

Cabimento de janeiro 
a julho de 2018 

Associação de Jovens Carpe Diem na Aldeia 4600,00 € 8050,00 € 

Centro de Apoio Social do Concelho de Beja 4600,00 € 8050,00 € 
 

A verba deverá ser transferida mensalmente face às dificuldades financeiras manifestadas 
pelas entidades.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para a concretização do proposto, sugere-se o estabelecimento dos Protocolos que se juntam 
e que constituem documento anexo número um e dois que fazem parte integrante da 
presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 505)---------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Proposta de aprovação de candidatura;------------------------------------------------ 

 
No âmbito do Aviso ALT20-16-2016-19 6.5 – Adoção de medidas destinadas a melhorar o 
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais 
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover 
medidas de redução de ruido, propôs o Gabinete de Desenvolvimento, Empreendedorismo e 
Inovação que se possa proceder à apresentação da candidatura do Centro de Apoio ao 
Desenvolvimento Local, em Beja, com a seguinte estrutura de componentes:----------------------- 
 

Valor com IVA 2017 2018 2019

1

Elaboração de projectos de arquitectura,

incluindo de interiores e especialidades 37.972,02 37.972,02

2

Execução da Obra de Empreitada para

reabilitação do Edifício 939.160,00 104.624,55 834.535,45

3
Ajustamento de preços – Revisão de Preços 

18.783,20 18.783,20

TOTAL  INVESTIMENTO  ELEGÍVEL 995.915,22 142.596,57 834.535,45 18.783,20

Descrição das componentes

 
 

O valor total da candidatura a apresentar será de 995.915,22 € e a mesma integrará o Quadro 
de Investimentos do PEDU do Município de Beja. O financiamento proposto resume-se a:-------- 
 

FONTES DE FINANCIAMENTO Valor com IVA 2017 2018 2019

Municipio de Beja 149.387,28 21.389,49 125.180,32 2.817,48

Contribuição Comunitária- FEDER 846.527,94 121.207,08 709.355,13 15.965,72

TOTAIS 995.915,22 142.596,57 834.535,45 18.783,20  
 

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 506)---------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Pedido de transmissão do direito de concessão do quiosque sito no 
Terreirinho das Peças;---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Parecer de 12 de setembro de 2017 do Jurista Municipal, Juvenal Bastos da Cunha, informando 
que o requerente, Paulo Manuel Ragageles Machado, concessionário do espaço público 
ocupado pelo quiosque/café do Terreirinho das Peças, vem pedir à Câmara que esta autorize a 
transmissão para terceiro que lhe permita adquirir todo o equipamento e respetivo quiosque, 
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de que é proprietário o concessionário atual, uma vez que tendo contraído um empréstimo 
bancário com vista à aquisição do equipamento necessário ao funcionamento, do quiosque em 
causa, e tendo-se alterado a sua situação profissional, que o dificulta bastante a continuação 
da atividade de exploração do estabelecimento, com prejuízos evidentes ao nível da saúde e 
da vida familiar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A regra geral para adjudicação de espaços públicos, para a instalação de quiosques pelos 
particulares, assenta no recurso à hasta pública, no entanto, há que ponderar sobre a 
harmonização dos interesses particulares do atual concessionário e o interesse público, pelo 
que a aplicação do ajuste direto, aplicável ao caso, por analogia do artigo 16º, nº 1, alínea a) 
do Código dos Contratos Públicos, tendo em conta o valor reduzido da prestação mensal a 
pagar ao Município por qualquer concessionário, dado tratar-se de uma zona da cidade cada 
vez mais isolada, situação decorrente do encerramento de um lar que existia nas 
proximidades.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, se for aplicada a regra geral da hasta pública para escolha do futuro concessionário, o 
atual concessionário poderá ter de enfrentar prejuízo sério porque o candidato que vier a 
ganhar a concessão do espaço público poderá não se entender com atual concessionário 
quanto à aquisição do equipamento e respetivo quiosque, preferindo adquirir tudo novo.-------
De outro modo, se a Câmara aceitar o futuro concessionário, indicado pelo atual 
concessionário, terá que ser feito um novo contrato de concessão, como aliás em qualquer 
caso, com o futuro concessionário onde este terá de aceitar as condições públicas de 
exploração do quiosque tal como o atual tem vindo a respeitar.------------------------------------------
Nesta conformidade, ponderando os interesses em causa, isto é, a probabilidade do atual 
concessionário não conseguir vender o equipamento instalado ao futuro concessionário, com 
o inerente prejuízo, e o interesse público afetado, por não recurso à hasta pública para escolha 
do futuro concessionário, não decorrendo daqui um prejuízo material para o Município, uma 
vez que, qualquer que seja o concessionário, sempre terá de pagar à autarquia a ocupação do 
espaço público, parece-lhe justificar o pedido da requerente.---------------------------------------------
Por outro lado, o facto do atual concessionário ter mostrado grande empenho, zelo e asseio na 
exploração do estabelecimento, contribui para reforçar a confiança do Município na sua 
escolha do futuro concessionário, decerto que não iria escolher o futuro concessionário que 
viesse a destruir o projeto que ele próprio assumiu, com tanto carinho e dedicação.---------------
Concluindo, não repugna admitir a exceção na adjudicação do espaço público para exploração 
do quiosque em causa, justificando-se o recurso ao ajuste direto, pelo que, o bom senso 
aponta-nos para o deferimento do pedido do requerente, como, aliás, já aconteceu no caso da 
escolha do atual concessionário e de outros casos análogos.----------------------------------------------
De todo modo, no caso de deferimento, o futuro concessionário terá de fazer um contrato 
com o Município, semelhante ao que a requerente outorgou com esta autarquia, e, pelos 
vistos, em boa hora, dado que o concessionário conseguiu conferir ao espaço público, em 
causa, maior dignidade, transformando-o em local aprazível e muito procurado.--------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 509)---------------------------------------------- 
 
 

2.6. – Pedidos de certidão de direitos de preferência;---------------------------------- 

 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender o prédio sito na Rua das Pedras, nº 20, em Beja, pelo valor de 19.650,00 
€, 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 508)-------- 
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Requerido pelo Banco BPI, S.A., que pretendendo vender a fração E do prédio sito na Rua José 
Cardoso Pires, nº 2, 2º dtº, em Beja, pelo valor de 92.800,00 €, 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 509)-------- 
 
 

2.7. – Proposta de aprovação de acordo de pagamento de dívida;-------------- 

 
Informação de 15 de setembro de 2017 do Jurista Municipal, Juvenal Bastos da Cunha, 
propondo depois de analisada a proposta de acordo que se junta e constitui documento anexo 
número três que faz parte integrante da presente ata, a celebrar entre o Município de Beja e a 
encarregada de educação Paula Cristina Torradinhas Hipólito Jacinto, relativo à componente 
de apoio à família, que o mesmo seja aceite, tendo em conta a debilidade económica da 
requerente, com vista à regularização da situação, nos termos do artigo 777º, nº 1 do Código 
do Procedimento Civil.------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 510)---------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Proposta de anulação das faturas;--------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 4929 de 28 de julho de 2017 do Serviço de Informação e Atendimento Público, 
solicitando a anulação da fatura/recibo nº 004/2335, no valor de 48,18 €, em nome de Miguel 
Filipe Neves Camacho, devido a um lapso no preenchimento do mapa enviado pela Escola.------
Foi deliberado anular por unanimidade.(Deliberação nº 511)------------------------------------------------ 
 
Registo nº 5246 de 17 de agosto de 2017 do Serviço de Informação e Atendimento Público, 
solicitando a anulação da fatura/recibo nº 004/2474, no valor de 51,10 €, em nome de Miguel 
Machado Correia, devido a um lapso no preenchimento do mapa enviado pela Escola.------------
Foi deliberado anular por unanimidade.(Deliberação nº 512)------------------------------------------------ 
 
 

2.9. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído e licenças de recinto improvisado;---------------- 

 

Solicitado pela União das Freguesias de Salvada e Quintos, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído e licença de recinto improvisado, no âmbito 
da realização do evento denominado “Feira da Conversa”, no campo de jogos Terras de Pão, 
em Salvada, nos dias 18, 19 e 20 de agosto de 2017.---------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 513)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pelo Centro Cultural e Desportivo da Trindade, 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 Tradicionais da Trindade, dias 08, 09 e 10 de setembro de 2017.---------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 514)----------------------------------------------- 
 
Solicitado por Os Trabalhadores Unidos, Cooperativa de Atividades Hoteleiras, C.R.L., a 
isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído, no âmbito 
da realização do evento denominado “Serões com Música”, na zona em frente à esplanada do 
estabelecimento Luíz da Rocha, Rua de Mértola, no local da Meia Laranja, dias 06, 13, 20 e 27 
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de setembro de 2017.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 515)----------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativas a cedência 
de transportes;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Clube Desportivo de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas e 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Loulé.-----------------------------------------
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 516)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Desportivo e Recreativo Salvadense, a isenção do pagamento das taxas 
devidas e relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Barrancos.----------------------
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 517)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Beja Basket Clube, a isenção do pagamento das taxas devidas e relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Ferragudo.-------------------------------------------------
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 518)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Sociedade Filarmónica Capricho Bejense, a isenção do pagamento das taxas 
devidas e relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Beringel.------------------------
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 519)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Jovens Carpe Diem na Aldeia, a isenção do pagamento das taxas 
devidas e relativas à cedência de transporte para uma deslocação de Beja para a Cabeça 
Gorda.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 520)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral Cantadores do Desassossego, a isenção do pagamento das taxas 
devidas e relativas à cedência de transporte para uma deslocação ao Santuário de Nossa 
Senhora D’Aires.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 521)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Casa de Repouso da Quinta do Charro, a isenção do pagamento das taxas 
devidas e relativas à cedência de transporte para uma deslocação ao Santuário de Fátima.-------
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 522)------------------------------------------------------------- 
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2.11. – Relatório da qualidade da água no Concelho de Beja, relativo ao 
2º trimestre de 2017;----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Em conformidade com o disposto no nº 1 e nº 5 do artigo 17º do Decreto-Lei nº 306/2007, de 
27 de agosto, envia a EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, EM, Edital 
referente ao resumo dos resultados analíticos obtidos no controlo de qualidade da água 
destinada ao consumo humano, distribuída no Concelho de beja durante o 2º trimestre de 
2017, que constitui documento anexo número quatro que faz parte integrante da presente 
ata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.12. – Resumo Diário de Tesouraria nº 176, relativo ao dia dezanove de 
setembro de dois mil e dezassete;-------------------------------------------------------------------- 
 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de dois milhões, 
oitocentos e setenta e seis mil, setecentos e trinta e sete euros e vinte seis cêntimos, sendo 
dois milhões, trezentos e noventa e um mil, quatrocentos e quarenta e um euros e trinta e 
oito cêntimos de operações orçamentais e quatrocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e 
noventa e cinco euros e oitenta e oito cêntimos de operações não orçamentais.-------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O Senhor Carlos Dias, sendo esta a última reunião antes das eleições, referiu que há um 
problema sobre o qual nunca conseguiu ter oficialmente uma explicação razoável, 
designadamente a origem de tantas de ruturas na rede pública de abastecimento de água que 
continuam a acontecer por toda a cidade e freguesias.------------------------------------------------------
A par disto há outro pormenor, para ele incompreensível, nomeadamente a água que se perde 
no sistema de rega de jardins porque os sistemas instalados debitam-na para as estradas, 
alguns porque já nem os aspersores têm e libertam água em repuxo, o que se traduz num 
desperdício brutal que não se compreende ainda mais quando a Câmara Municipal participou, 
em conjunto com outras autarquias numa campanha de sensibilização para a poupança de 
água.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outra questão que também nunca percebeu bem é de onde provem a água da cascata que 
existe no Parque da Cidade, é água de furos? da rede pública? ou da tal ETAR que se chegou a 
anunciar nas vésperas de uma campanha eleitoral que serviria para alimentar o sistema de 
rega?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uma última observação sobre a casinha do Jardim Público utilizada pelas crianças. Esteve lá 
este fim-de-semana e pareceu-lhe que a mesma está vandalizada, portas e janelas abertas, 
loiças sanitárias partidas, portanto não sabe se a Câmara Municipal tem conhecimento desta 
situação. Outra realidade foi a falta de pessoas, principalmente crianças que verificou naquele 
espaço da cidade, que de algum modo o entristece, disse.------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, João Rocha, uma vez que o Senhor Carlos Dias disse no início 
da intervenção que nunca tinha tido uma resposta oficial, far-lhe-á chegar a mesma por ofício 
ou por email até porque não tem todos os dados na sua posse para lhe poder responder neste 
momento a algumas questões que foram colocadas.--------------------------------------------------------- 
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O Senhor Júlio Raimundo referiu que embora não seja esta a última reunião do mandato, a 
próxima já não é a mesma coisa em termos emocionais porque já são conhecidos os resultados 
das eleições, por isso, resolveu hoje não colocar nenhuma questão mas quis registar o clima 
responsável na diferença que aqui existiu e dizer também que, no futuro, gostaria que a 
presença dos munícipes, tanto na Câmara como na Assembleia, fosse maior.------------------------
Finalmente fez votos para que o xadrez que está à sua frente, embora com algumas outras 
caras, se mantenha o mesmo, disse.------------------------------------------------------------------------------ 
 
A vereadora Sónia Calvário quis apenas referir que lhe parece um pouco prematuro tirar uma 
conclusão relativamente ao Jardim Público como o Senhor Carlos Dias tirou, porque frequenta 
com alguma assiduidade aquele espaço principalmente no verão e primavera e felizmente 
aparecem mais crianças do que duas numa manhã de domingo, disse.--------------------------------- 
 
O vereador Rui Marreiros quis retribuir o agradecimento ao amigo Júlio Raimundo porque de 
facto foi a pessoa que mais paciência teve para os aturar nas reuniões de Câmara e Assembleia 
Municipal, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

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

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

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram quinze horas e 
quinze 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 a 
09 de outubro de 2017. 

 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 
 
 
 

___________________ 
João Manuel Rocha da Silva 

 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício 
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