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Ata número vinte e quatro, relativa à reunião de câmara ordinária, 

realizada a seis de dezembro do ano dois mil e dezassete;--------------------------- 

 
Pelas quinze horas reuniu no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, o Executivo 
Municipal, sob a presidência de Paulo Jorge Lúcio Arsénio, Presidente da Câmara, estando 
presentes os senhores vereadores, Luís Alberto da Silva Miranda, Ana Marisa de Sousa Martins 
Saturnino, Arlindo José Clemente Morais, João Manuel Rocha da Silva, Vítor Manuel Gomes 
Baia Santos Picado e Sónia Maria Horta do Calvário.---------------------------------------------------------
A assessorar o Executivo esteve também presente o Jurista, Dr. Juvenal Bastos da Cunha.--------
Secretariou a reunião, Mariana Angélica Dias Valério Carocinho, Assistente Técnica, em 
conformidade com o disposto no número dois do artigo quinquagésimo sétimo da lei número 
setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro.----------------------------------------------- 
 
 

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

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

 
 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata n
o
 23/2017;------------------------------------------- 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
colocou-se à consideração as atas no 23/2017, relativa à reunião de câmara realizada em 
quinze de novembro de dois mil e dezassete, a qual foi previamente distribuída por todos os 
eleitos e de seguida, aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 586)------------------------------------ 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário perguntou qual o ponto da situação sobre o Protocolo celebrado 
com a Universidade de Évora e a Direção Regional de Cultura relativamente à Villa Romana de 
Pisões.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado colocou as seguintes questões:----------------------------------------------------
Relativamente à obra de construção de sala polivalente e casas de banho para apoio à 
atividade da Associação Bairro dos Moinhos, que estava a decorrer, perguntou qual o ponto da 
situação da mesma.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Parque Vista Alegre, projeto já concluído, perguntou o que é que se passa 
uma vez que o mesmo se encontra há várias semanas sem iluminação.-------------------------------- 
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Perguntou ainda se as intervenções necessárias na requalificação da rede de águas e esgotos 
que continuam a ser efetuadas por parte da EMAS, estão a ser acauteladas com o devido 
acompanhamento arqueológico nos termos da lei, disse.--------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente ao protocolo sobre a Villa 
Romana de Pisões, informou que reuniram no passado domingo, dia 03, com a Direção 
Regional de Cultura, na pessoa da Drª Ana Paula Amendoeira, onde foram abordados vários 
assuntos, nomeadamente questões relacionadas com o problema recente na muralha do 
Castelo, Centro UNESCO, Centro de Arqueologia e o dito protocolo.--------------------------------------
Tem conhecimento que as ruínas estão a funcionar nos termos do protocolado, ou seja, visitas 
com menos de três pessoas de forma livre, grupos maiores com necessidade de marcação e, 
neste momento, aguarda a Câmara Municipal de Beja que a Direção Regional lhes dê 
conhecimento do protocolo para este executivo se inteirar do mesmo tendo em conta que 
ainda não o conhecem.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à obra no Bairro dos Moinhos, informou que não tem conhecimento da 
situação, poderá haver qualquer problema ou com falta de materiais ou com alguma outra 
questão logística ou administrativa mas tomou nota e irá averiguar.------------------------------------
Relativamente à falta de iluminação no Parque Vista Alegre, questionou os serviços sobre esta 
situação e aquilo que lhe transmitiram foi que têm havido muitas queixas de moradores na 
zona envolvente de não conseguirem descansar convenientemente pelo facto da iluminação 
ser bastante intensa, para além de não saberem porque é que o espaço não tinha luz, se o 
quadro tinha sido desligado indevidamente ou se havia algum problema na rede, o que não 
parece ser o caso uma vez que a mesma é nova e está em boas condições.---------------------------
Independentemente disto, terá que se encontrar uma solução intermédia e não havendo 
iluminação, deu instruções para que o espaço fosse fechado diariamente às 17:30 horas por 
uma questão de segurança, sendo que os técnicos estão já a averiguar a situação no sentido de 
se poder ter uma luz de mais fraca intensidade até às 22.30 horas e depois proceder-se ao 
encerramento do espaço neste período de inverno, disse.------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda, relativamente à questão do acompanhamento arqueológico nas 
intervenções da EMAS, informou que a lei está a ser escrupulosamente cumprida e portanto 
todos os trabalhos que estão a ser efetuados a esse nível evidentemente se necessitarem 
desse acompanhamento pois com certeza que tê-lo-ão, disse.-------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de ratificação do despacho de aprovação definitiva do 

Plano de Pormenor do Parque Ambiental do Montinho;------------------------------ 

 
Não se tendo registado, no período de discussão pública, qualquer reclamação, à proposta 
final de plano que a Câmara Municipal tinha aprovado me 05 de abril de 2017, está agora o 
mesmo, sem qualquer alteração à referida proposta final, em condições de ser aprovado 
definitivamente pela autarquia e ser submetido à Assembleia Municipal.------------------------------
Foi deliberado por unanimidade ratificar o despacho do vereador Luís Miranda, de 17 de 
novembro de 2017: “Tendo em conta não ter havido qualquer reclamação ou sugestão à 
proposta no processo de consulta pública, propõe-se a aprovação definitiva do Plano e a sua 
submissão à Assembleia Municipal.”.(Deliberação nº 587)--------------------------------------------------- 
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2.2. – Proposta de aprovação de cálculos de revisão de preços e contas 

de empreitadas;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Informação de 27 de novembro de 2017 do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, dando conhecimento do cálculo de revisão de preços da empreitada de 

pavimentação de arruamentos em Beja – Fase 4 – Bairro Lar Para Todos, em Beja, cujo valor 
é inferior a 1% pelo que não há lugar a qualquer pagamento/devolução.------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 588)---------------------------------------------- 
 
Informação de 04 de outubro de 2017 do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento Técnico, 
dando conhecimento do cálculo de revisão de preços da empreitada de reabilitação e reforço 

de cunhais da varanda da Torre de Menagem de Beja, cujo valor é inferior a 1% pelo que não 
há lugar a qualquer acerto.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 589)---------------------------------------------- 
 
Informação de 03 de outubro de 2017 do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento Técnico, 
dando conhecimento da atualização do cálculo de revisão de preços da empreitada de 

reabilitação do antigo edifício do Clube Bejense (Espaço Criativo), em Beja, cujo valor é nulo.---
A revisão é definitiva de maio a dezembro de 2016 e provisória para os restantes meses.---------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 590)---------------------------------------------- 
 
Informação de 22 de setembro de 2017 do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, dando conhecimento da atualização do cálculo de revisão de preços da empreitada 

de reabilitação do espaço do Parque Vista Alegre, em Beja, cujo valor representa um 
pagamento por parte do empreiteiro de 4.072,80 €.---------------------------------------------------------
Como anteriormente tinha sido calculado o valor de 6.154,19 €, a pagar pelo empreiteiro, há 
lugar a uma devolução a este de 1.642,30 €.-------------------------------------------------------------------
O cálculo é definitivo para os meses de setembro de 2015 a dezembro de 2016 e provisório 
para os restantes meses.---------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 591)---------------------------------------------- 
 
Informação de 06 de novembro de 2017 do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo a aprovação do cálculo definitivo da revisão de preços referente à 
empreitada de substituição do pavimento das salas do r/c da Escola EB1 nº 1 de Cabeça 

Gorda, cujo valor é nulo, uma vez que todos os coeficientes de atualização mensal foram 
inferiores a 1% bem como da respetiva conta de empreitada.---------------------------------------------
Tratando-se de uma obra que foi objeto de financiamento, torne-se necessário a aprovação da 
conta de empreitada.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 592)---------------------------------------------- 
 
Informação de 29 de novembro de 2017 do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo a aprovação da conta de empreitada de execução de passeios no Plano de 

Pormenor de ligação do Bairro do Pelame à Quinta D’El Rey – fase 1, em Beja.---------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 593)---------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de aprovação de repartição de encargos;----------------------------- 

 
Informação de 29 de novembro de 2017 do Serviço de Aprovisionamento, dando 
conhecimento que por despacho do Senhor Presidente da Câmara de 08 de novembro de 
2017, foi aprovado a abertura do procedimento de prestação de serviços de dinamização da 
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atividade “Cante na Escola” e aprovado as peças processuais, nos termos do nº 20, nº 1, 
alínea a) do CCP, no montante de 5.962,00 €, mais IVA, com o Senhor Paulo Ribeiro.---------------
Em virtude do prazo de execução da referida prestação de serviços ter o prazo de 8 meses, 
sugere-se a seguinte repartição de encargos:------------------------------------------------------------------
2017 (novembro a dezembro) …………………………………………………………………………………….. 1.488,00 € 
2018 (janeiro a junho) ……………………………………………………………………………………………….. 4.464,00 € 
Total ………………………………………………………………………………………………………………………… 5.952,00 € 
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

594)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Informação de 29 de novembro de 2017 do Serviço de Aprovisionamento, dando 
conhecimento que por despacho do Senhor Presidente da Câmara de 08 de novembro de 
2017, foi aprovado a abertura do procedimento de prestação de serviços de dinamização da 

atividade “Cante na Escola” e aprovado as peças processuais, nos termos do nº 20, nº 1, 
alínea a) do CCP, no montante de 6.784,00 €, mais IVA, com o Senhor Pedro Mestre.---------------
Em virtude do prazo de execução da referida prestação de serviços ter o prazo de 8 meses, 
sugere-se a seguinte repartição de encargos:------------------------------------------------------------------
2017 (novembro a dezembro) …………………………………………………………………………………….. 1.696,00 € 
2018 (janeiro a junho) ……………………………………………………………………………………………….. 5.088,00 € 
Total ………………………………………………………………………………………………………………………… 6.784,00 € 
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

595)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Informação de 29 de novembro de 2017 do Serviço de Aprovisionamento, dando 
conhecimento que por despacho do Senhor Presidente da Câmara de 08 de novembro de 
2017, foi aprovado a abertura do procedimento de prestação de serviços de dinamização da 

atividade “Cante na Escola” e aprovado as peças processuais, nos termos do nº 20, nº 1, 
alínea a) do CCP, no montante de 11.904,00 €, mais IVA, com o Senhor Paulo Colaço.--------------
Em virtude do prazo de execução da referida prestação de serviços ter o prazo de 8 meses, 
sugere-se a seguinte repartição de encargos:------------------------------------------------------------------
2017 (novembro a dezembro) …………………………………………………………………………………….. 2.976,00 € 
2018 (janeiro a junho) ……………………………………………………………………………………………….. 8.928,00 € 
Total ……………………………………………………………………………………………………………………… 11.904,00 € 
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

596)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Informação de 29 de novembro de 2017 do Serviço de Aprovisionamento, dando 
conhecimento que por despacho do Senhor Presidente da Câmara de 08 de novembro de 
2017, foi aprovado a abertura do procedimento de prestação de serviços de dinamização da 

atividade “Cante na Escola” e aprovado as peças processuais, nos termos do nº 20, nº 1, 
alínea a) do CCP, no montante de 10.000,00 €, mais IVA, com o Senhor António Caixeiro.---------
Em virtude do prazo de execução da referida prestação de serviços ter o prazo de 8 meses, 
sugere-se a seguinte repartição de encargos:------------------------------------------------------------------
2017 (novembro a dezembro) …………………………………………………………………………………….. 2.500,00 € 
2018 (janeiro a junho) ……………………………………………………………………………………………….. 7.500,00 € 
Total ……………………………………………………………………………………………………………………… 10.000,00 € 
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

597)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Informação de 29 de novembro de 2017 do Serviço de Aprovisionamento, dando 
conhecimento que por despacho do Senhor Presidente da Câmara de 08 de novembro de 
2017, foi aprovado a abertura do procedimento de prestação de serviços de dinamização da 
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atividade “Cante na Escola” e aprovado as peças processuais, nos termos do nº 20, nº 1, 
alínea a) do CCP, no montante de 10.000,00 €, mais IVA, com o Senhor José Diogo Bento.--------
Em virtude do prazo de execução da referida prestação de serviços ter o prazo de 8 meses, 
sugere-se a seguinte repartição de encargos:------------------------------------------------------------------
2017 (novembro a dezembro) …………………………………………………………………………………….. 2.500,00 € 
2018 (janeiro a junho) ……………………………………………………………………………………………….. 7.500,00 € 
Total ……………………………………………………………………………………………………………………… 10.000,00 € 
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

598)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
Requerido por Inês Bacelar Pinto Coelho de Aguiar, que pretendendo vender o prédio sito na 
Rua de Mértola, nº 20, em Santa Clara de Louredo, pelo valor de 18.100,00 €, 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 599)-------- 
 
Requerido por Ana Luísa Teixeira Neves Bacelar Cruz, que pretendendo vender o prédio sito 
na Rua D. Afonso III, nº 32, em Beja, pelo valor de 90.000,00 €, vem solicitar à Câmara 
Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura 
de permuta. 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 600)-------- 
 
 

2.5. – Proposta de aprovação de minuta de contrato promessa de 

compra e venda;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente a minuta de contrato promessa de compra e venda a celebrar entre o Município de 

Beja, José Carlos Gomes Trombinhas e Mariana Teresa dos Reis Ragageles Trombinhas, 
referente ao arrendado sito na Rua António Vilar e David Abreu, nº 12, 3º dtº, em Beja, que 
constitui documento anexo número que faz parte integrante da presente ata.-----------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com uma abstenção.(Deliberação nº 601)-------------------------- 
 
 

2.6. – Pedido de suspensão de prestações;----------------------------------------------------- 

 
Registo nº 13513 de 22 de setembro de 2017 do Gabinete de Ação Social, dando 
conhecimento que no âmbito do processo nº 31/2014 e de acordo com a deliberação de 
câmara onde foi autorizado o pedido de pagamento em prestações respeitantes às despesas 
que a autarquia efetuou com a tomada de posse administrativa do prédio sito na Rua Pablo 
Neruda, nº 2, Bairro Social, em Beja, no valor de 2.030,88 €, em 60 prestações mensais de 
33,85 € e no seguimento de um e mail, enviado por Laura Pacheco, na qualidade de filha da 
proprietária do imóvel, Ana da Conceição Moisão Pacheco Lopes, no qual solicita o 
cancelamento das prestações mensais, referentes à pintura do mesmo, invocando alteração 
das condições socioeconómicas do agregado familiar residente no referido imóvel, foi 
solicitado por despacho superior, a análise da situação, por forma a obter-se a informação 
necessária e mais objetiva quanto possível, que traduzisse a realidade.--------------------------------
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Da informação recolhida constatou-se o seguinte:------------------------------------------------------------
Agregado familiar monoparental, constituído por 2 elementos, a proprietária de 85 anos, Ana 
Pacheco Lopes, reformada, e o filho Carlos Pacheco Lopes, de 55 anos divorciado, 
desempregado de longa duração e a residir há 14 anos nesta habitação, situação esta alterada, 
pelo fato da mãe ter sido institucionalizada no Lar de Selmes, por incapacidade de mobilidade, 
por forma a ter os cuidados necessários e essenciais para uma melhor qualidade de vida, 
passando a ocupar a referida habitação apenas o filho.-----------------------------------------------------
Caracterização Económica: O rendimento per/capita, deduzido às despesas, atinge uma taxa 
de esforço de 48%. É de referir também que das 60 prestações, pagou 14, no valor de 432,32 
€, restando 1.598.56 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Análise da situação atual: Trata-se se uma situação que sob o ponto de vista económico/social, 
se alterou para pior, a partir do momento em que a mãe ficou incapacitada, o que a levou a 
recorrer à institucionalização pagando mensalmente 850,00 €, e o filho apoiado e 
acompanhado pela Caritas para requer RSI, pois este, vivia dependente da mãe há 14 anos, o 
que tornou a família mais vulnerável. Enquanto teve condições, sempre assegurou as 
despesas, neste momento torna-se mais difícil, o que levou a filha a solicitar à câmara o 
cancelamento das referidas prestações, o que seria um contributo no orçamento familiar.-------
Convém também realçar, que após a institucionalização da mãe as despesas sofreram 
alterações, pelo que ao total das despesas acrescenta-se a mensalidade do lar e deduz-se 
apoio domiciliário.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Apesar do contexto da institucionalização persistem despesas que têm que ser asseguradas e 
aí poder-se-á encontrar razão para o deferimento ainda que temporariamente da proposta da 
requerente, devendo ser reavaliada no prazo de seis meses.----------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade concordar e proceder em conformidade.(Deliberação nº 602)--- 
 
 

2.7. – Proposta de anulação de fatura;------------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 7076 de 13 de novembro de 2017 da Divisão de Educação e Bibliotecas, solicitando 
autorização para proceder à anulação da Fatura/Recibo nº 004/3048, datada de 07 de 
novembro de 2017, em nome de Tomás Caeiro Casadinho, no valor de 51,10 €.---------------------
O motivo da anulação deve-se ao facto do referido aluno estar com o prolongamento ativo o 
que originou a contagem da totalidade das presenças, situação já corrigida, tendo sido retirado 
o prolongamento uma vez que o aluno não usufrui do mesmo.-------------------------------------------
Mais se informa que será emitida uma nova fatura apenas com as refeições usufruídas.----------
Foi deliberado anular por unanimidade.(Deliberação nº 603)---------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Proposta de renovação de bolsas de estudo para o ensino 

superior;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 7183 de 16 de novembro de 2017 do Serviço de Dinamização Socioeducativa, 
informando que no âmbito do processo supracitado receberam o pedido de Leonel Henrique 

David Quinta Queimada.--------------------------------------------------------------------------------------------
O aluno concluiu, no ano letivo 2016/2017, o 4º ano do Mestrado Integrado em Engenharia 
Física Tecnológica do Instituto Superior Técnico.--------------------------------------------------------------
Atualmente frequenta o último ano do Mestrado na Universidade de Waterloo no Canadá.------
O processo está conforme o estipulado no Regulamento de Concessão de Bolsas de Estudo 
para o Ensino Superior, pelo que se propõe que o pedido seja deferido.-------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 604)---------------------------------------------- 
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Registo nº 7185 de 16 de novembro de 2017 do Serviço de Dinamização Socioeducativa, 
informando que no âmbito do processo supracitado receberam o pedido de Oleh Tkackuk.-----
O aluno frequenta o 5º ano do Mestrado Integrado em Engenharia Aeroespacial do Instituto 
Superior Técnico.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
O processo está conforme o estipulado no Regulamento de Concessão de Bolsas de Estudo 
para o Ensino Superior, pelo que se propõe que o pedido seja deferido.-------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 605)---------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Auxílios Económicos 2017/2018 – 1º pagamento;------------------------------- 

 
Considerando as competências do Município no âmbito da ação social escolar, estabelecidas 
no Decreto-Lei nº 55/2009, de 02 de março, com a regulamentação constante do Despacho nº 
8452-A/2015, de 31 de julho (alterado pelo Despacho nº 5296/2017, de 16 de junho), relativamente 
à atribuição de auxílios económicos aos alunos do 1º ciclo do ensino básico, para 
comparticipação dos encargos com material escolar, apresenta o Serviço de Ação Social 
Escolar, para aprovação, a relação dos alunos que concluíram o respetivo processo até à 
presente data (mediante entrega das faturas/recibos das despesas realizadas) que constitui 
documento anexo número dois e faz parte integrante da presente ata, no valor total de 
6.439,52 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em função do escalão do abono de família, os valores a atribuir são os seguintes, conforme 
despacho de 27 de junho de 2017, proferido no Procº 2017/650.10.100/43 (doc. interno nº 

2169):----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1º escalão (A) = 40,00 €;----------------------------------------------------------------------------------------------
2º escalão (B) = 20,00 €.----------------------------------------------------------------------------------------------
De referir que nos casos em que o total das faturas/recibos entregues ficou bastante aquém 
do valor do subsídio em causa, foram apenas considerados os montantes efetivamente 
apresentados, conforme indicação superior.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 606)---------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Proposta de atribuição de subsídio;----------------------------------------------------- 

 
Registo nº 7262 de 20 de novembro de 2017 do Serviço de Ação Cultural, informando que no 
âmbito da programação do Pax-Júlia – Teatro Municipal e no seguimento da colaboração 
existente entre a Câmara Municipal e a Caixa Social e Cultural do Pessoal da Câmara Municipal 
de Beja, para a realização de iniciativas com vista à promoção e ao desenvolvimento cultural e 
desportivo no Município, esta entidade assegura a assistência às salas onde se realizam os 
diversos espetáculos.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, propõe-se a atribuição de um subsídio de 2.000,00 € à Caixa Social e Cultural do 

Pessoal da Câmara Municipal de Beja, para fazer face às despesas com este serviço.--------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 607)---------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Proposta de atribuição de subsídio e isenção de pagamento de 

taxa devida pela emissão de licença especial de ruído;--------------------------------- 

 
Solicitado pela Arruaça – Associação Juvenil, a atribuição de subsídio, no valor de 1.250,00 € 
para fazer face a uma parte das despesas com som, luz, deslocações, alimentação, dormidas, 
comunicação e conceção gráfica, e isenção de pagamento de taxa devida pela emissão de 
licença especial de ruído no âmbito da realização do XII Festival de Bandas de Beja, que 
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decorreu nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017, na Casa da Cultura em Beja.------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de mil duzentos e cinquenta 
euros e isentar o pagamento das referidas taxas.(Deliberação nº 608)------------------------------------ 
 

 

2.12. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão 

de licença de interrupção de trânsito, licença de publicidade, licenças 

especiais de ruído, licenças de recinto improvisado e licença de prova 

desportiva;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O vereador Luís Miranda deixou a seguinte nota para reflexão no sentido de, no futuro, talvez 
se encontrar uma solução para estes casos sistemáticos de pedidos de isenção de pagamento 
de taxas que vêm à câmara municipal para serem aprovadas e que se traduzem em zero 
receita para a autarquia e que do seu ponto de vista consomem recursos administrativos 
preciosos que podiam ser utilizados de uma forma mais racional se fossem introduzidas 
algumas alterações no Regulamento de Taxas e Licenças do Município, pelo que se deveria 
tentar encontrar uma forma mais expedita para que estas isenções fossem concedidas sem 
haver toda esta carga burocrática.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Arciprestado de Beja, a isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão 
de licença de interrupção de trânsito, no âmbito da realização de peregrinação, dia 03 de 
dezembro de 2017, com início às 16:00 horas e término às 17:00 horas.-------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 609)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro de Raja Yoga Brahma Kumaris de Lisboa, a isenção de pagamento de 
taxas devidas pela emissão de licença de publicidade para afixação de cartaz na via pública.-----
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 610)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Estudantes da ESTIG, a isenção de pagamento de taxas devidas 
pela emissão de licença especial de ruído e licença de recinto improvisado no âmbito da 
realização de evento denominado “Receção ao Caloiro”, no estacionamento do Campus do 
IPBeja, entre os dias 16 e 19 de outubro de 2017.-------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 611)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelos Alunos do Curso de Turismo da ESTIG, a isenção de pagamento de taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído e licença de recinto improvisado para 
realização de evento solidário para com o Centro de Paralisia Cerebral de Beja, no Pavilhão 
Municipal de Beja do Parque de Feiras e Exposições, dia 13 de janeiro de 2018.---------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 612)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Escola Superior de Saúde, a isenção de pagamento de taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído e licença de recinto improvisado no âmbito da realização 
de arraial na Escola Superior de Saúde, dia 02 de novembro de 2017.-----------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 613)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Beja, a isenção de 
pagamento de taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído no âmbito da realização 
de evento denominado “Hit Hard Party”, no Pavilhão dos Sabores, Parque de Feiras e 
Exposições de Beja, dia 17 de novembro de 2017.------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 614)----------------------------------------------- 
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Solicitado pela Associação Humanitária dos Dadores de Sangue de Beja, a isenção de 
pagamento de taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído no âmbito da realização 
de música ao vivo no bar da associação, sito na Rua Pablo Neruda, nº 13, r/c esqº, em Beja, dia 
01 de novembro de 2017.--------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 615)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Cultural e Recreativa dos Moradores do Porto Peles, a isenção de 
pagamento de taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído no âmbito da realização 
de evento na sua sede, dia 21 de outubro de 2017.-----------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 616)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pela Associação Juvenil Pagaia Sul, a isenção de pagamento de taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído no âmbito da realização de música ao vivo no 
estabelecimento denominado “Adega do Castelo/Museu do Vinho”, sito na Rua Dr. Aresta 
Branco, em Beja, no período de 21 de outubro a 18 de novembro de 2017.---------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 617)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro de Cultura e Desporto do Bairro de Nossa Senhora da Conceição, a 
isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído e licença de 
recinto improvisado no âmbito da realização de música ao vivo no pavilhão multiusos do 
Bairro, entre os dias 27 e 29 de outubro de 2017.-------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 618)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Cultural e Desportivo da Trindade, a isenção de pagamento de taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído no âmbito da realização de baile na antiga 
sede da Junta de Freguesia, dia 28 de outubro de 2017.-----------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 619)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda, a isenção de pagamento de 
taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído no âmbito da realização de karaoke na 
sede do clube, dias 03 e 10 de novembro de 2017.-----------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 620)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Motard de Beja, a isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão 
de licença especial de ruído no âmbito da realização de concertos inseridos na 23ª 
Concentração do Grupo, no Pavilhão Multiusos do Parque de Feiras e Exposições de Beja, dias 
01 e 02 de dezembro de 2017.--------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 621)----------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Comissão de Festas de Salvada, a isenção de pagamento de taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído para realização das Festas da Salvada em Honra de Nossa 
Senhora da Conceição, entre os dias 07 e 09 de dezembro de 2017.-------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 622)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Comissão de Festas de Salvada, a isenção de pagamento de taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruido para lançamento de fogo-de-artifício e realização de 
espetáculos musicais integrados nas Festas em Honra de Nossa Senhora da Conceição da 
Salvada, no espaço exterior da Casa do Povo e no Cine Monumental da freguesia, 
respetivamente, entre os dias 07 e 09 de dezembro de 2017.---------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 623)----------------------------------------------- 
 



 

Página 10 de 13 
 

Solicitado pela União de Freguesias de Albernoa e Trindade, a isenção de pagamento de taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído e licença de recinto improvisado no âmbito 
da realização do evento denominado “III Edição da Feira do Vinho de Trindade”, no 
polidesportivo da Trindade, dias 02 e 03 de dezembro de 2017.------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 624)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela CERCIBEJA – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas, 
a isenção do pagamento de taxas devidas pelo licenciamento de prova desportiva, 
denominada “Noite Colorida 2017”.------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 625)----------------------------------------------- 
 
 

2.13. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativas a cedência 

de transportes;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Despertar Sporting Clube, a isenção de pagamento de taxas relativas a 
cedência de transporte para uma deslocação a Vila Nova de Mil Fontes.-------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 626)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Paroquial e Social do Salvador, a isenção de pagamento de taxas 
relativas a cedência de transporte para uma deslocação do Grupo Coral Rosas de Março de 
Ferreira do Alentejo para o Centro e regresso.-----------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 627)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Reformados de Cabeça Gorda, a isenção de pagamento de taxas 
relativas a cedência de transporte para uma deslocação a Silves.-----------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 628)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Albernoa e Trindade, a isenção de pagamento de taxas 
relativas a cedência de transporte para uma deslocação do Grupo Rufar e Bombar à Trindade e 
regresso a Beja.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 629)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Desportivo de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativas a 
cedência de transporte para uma deslocação a Barrancos.-------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 630)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Casa do Povo de São Matias, a isenção de pagamento de taxas relativas a 
cedência de transporte para uma deslocação a Óbidos.-----------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 631)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Autonomia e Descoberta, CRL, a isenção de pagamento de taxas relativas a 
cedência de transporte para uma deslocação ao aeroporto de Lisboa e regresso a Beja.-----------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 632)----------------------------------------------- 
 
 

2.14. – Resumo Diário de Tesouraria nº 227, relativo ao dia cinco de 

dezembro de dois mil e dezassete;------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de um milhão, trinta e 

quatro mil, setecentos e noventa e um euros e dois cêntimos, sendo quatrocentos e dois mil, 
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dezassete euros e cinquenta e seis cêntimos de operações orçamentais e seiscentos e trinta e 

dois mil, setecentos e setenta e três euros e quarenta e seis cêntimos de operações não 
orçamentais.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O Senhor Reinaldo Louro enquanto cidadão questionou a anterior câmara relativamente ao 
parqueamento e estacionamento no Largo do Carmo e foi-lhe sugerido pelo anterior 
Presidente agora vereador que se deveria dirigir aos serviços técnicos. Falou com a Engª Ana 
Maria Ramôa, o projeto encontra-se aprovado por unanimidade desde o executivo do 
Presidente Jorge Pulido Valente e entretanto passados cinco anos e meio nada foi feito à 
exceção do desvio dos pinos da placa central. Teve também oportunidade de falar com o 
anterior Presidente da União de Freguesias, Miguel Ramalho que o informou estarem à espera 
de cerca de 20.000,00 € de fundos comunitários. Referiu também que usufruem os residentes 
do seu Cartão de Residente, pagam a taxa inerente e a sinalização do parqueamento é quase 
nula, aliás os lugares são cerca de 20 e existem 40 catões de residente. Existe a opção de 
estacionarem na Rua que desce do Jardim do Bacalhau e no estacionamento da Escola 
Secundária Diogo de Gouveia mas falta fiscalização efetiva. A sinalização vertical é escassa e a 
horizontal não é suficientemente elucidativa da zona de estacionamento para além do 
estacionamento em cima da placa central que deveria ser pedonal, situação sobre a qual falou 
com o vereador anterior que tinha o pelouro e lhe disse que havia falta de coragem política 
para retirarem definitivamente os automóveis dessa zona que é pedonal e deveria ser cada vez 
mais defendida.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disse também que, enquanto dirigente associativo, passou ao longo de 40 anos por vários 
executivos, eleito há dois anos como Presidente do Clube Bejense, nunca foi tão mal tratado 
como no anterior executivo, basta dizer que só foram notificados uma vez por escrito e foi 
para pagar uma multa de taxas de publicidade. Na altura própria solicitou uma reunião que 
aconteceu quatro meses depois com a vereadora Sónia Calvário onde expôs a situação do 
clube bem como da sua sede social. O Clube Bejense esteve no edifício da Rua do Sembrano 
desde 1880, imóvel que face aos custos das obras foi doado à Câmara Municipal, ainda no 
executivo do Dr. Francisco Santos e a partir daí começaram a pagar uma renda à câmara 
municipal e quando o edifico ficou mesmo inabitável houve um cancelamento da renda mas 
não do contrato. Foi feito um contrato de comodato na altura do executivo do Dr. Jorge Pulido 
Valente, mudaram de instalações provisoriamente para a Rua Sousa Porto e lá estão há seis 
anos em situação de renovação de contrato de dois em dois anos.--------------------------------------
Assim, solicitou que esta situação fosse analisada colocando-se ao dispor para falar com o 
atual executivo sobre a matéria.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
A munícipe Olga Sousa questionou o executivo relativamente à iluminação de natal uma vez 
que esta matéria tem causado alguma confusão nas redes sociais nomeadamente sobre a 
adjudicação do serviço.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda relativamente ao estacionamento na zona do Largo do Carmo e sua 
placa central referiu que esta é uma história conhecida, com muitos anos, sem resolução 
durante todo este tempo o que significa que não é um assunto fácil de solucionar. Tudo o que 
esteve na base do chamado Edifício do Leão com a anulação do parqueamento nas caves deu 
origem a um crime urbanístico que Beja continua a pagar. Aquilo que este executivo pode 
prometer é que será uma matéria para analisar cuidadosamente para minorar os problemas 
com que se deparam os habitantes dessa zona, mas não prometem que haja uma resolução 
num curto espaço de tempo, disse.------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente ao Clube Bejense não entendeu 
como pergunta mas como comentário/observação e deu a palavra à vereadora Sónia Calvário 
para se pronunciar.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário informou que a proposta apresentada à câmara municipal seria a 
cedência da propriedade do edifício sito na Rua Sousa Porto e houve até uma abordagem para 
regressarem para a Rua do Sembrano ainda na altura do Presidente Jorge Pulido Valente, que 
não foi avante, havendo uma adenda a esse contrato de comodato mantendo a mesma 
situação. Portanto a proposta foi a cedência da propriedade do edifício sito na Rua Sousa 
Porto, onde o clube atualmente está sedeado ou então o pagamento de uma indemnização 
por terem sido desalojados com o fundamento da associação eventualmente ir para Tribunal 
contra a Câmara nesta questão. Na defesa dos interesses da câmara e tendo em conta os 
pareceres jurídicos a situação manteve-se, aliás existe muita documentação a este respeito e 
alguma até o Senhor Reinaldo Louro lhe forneceu, encontrando-se esta também junta aos 
contratos de comodato arquivados na Câmara Municipal, portanto parece-lhe pertinente que 
se veja toda essa situação, nomeadamente os pareceres que existem, disse.------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado relativamente à placa central do Largo do Carmo, referiu que 
realmente concorda com o que o vereador Luís Miranda disse no sentido de ser importante 
resolver a situação, que não tem sido fácil.---------------------------------------------------------------------
Salientou que foi o anterior executivo que começou a desenvolver o processo físico de retirar 
os veículos de cima da placa e de facto bastantes pessoas mostraram o desagrado por se 
perderem lugares de estacionamento.---------------------------------------------------------------------------
Pessoalmente defende que a placa deveria estar livre mas efetivamente as condições do 
parqueamento tornem-se difíceis, contudo, enquanto munícipe salienta a luta travada pelo 
Senhor Reinaldo Louro, disse.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à iluminação de natal informou 
que este ano partiram um pouco tarde, isto é, quando chegaram à Câmara Municipal não 
havia nenhum levantamento nem nada contratado e portanto tiveram no início de novembro 
de o fazer já num período fora de prazo para o efeito. Diz quem sabe destas matérias e quem 
as trabalha com regularidade que é aconselhável este tipo de contratações e adjudicações se 
possam fazer mais cedo porque há menos operadores disponíveis nesta altura e os preços 
inflacionam porque a lei da oferta e da procura no início de novembro já joga contra quem vai 
contratar. Ainda assim, conseguiram três orçamentos para uma iluminação idêntica ao ano 
passado, a empresa B. Castro que apresentou um orçamento de 19.750,00 €, a empresa 
Iluminarte com um orçamento de 27.5000,00 € e a empresa Rodrigues e Ilustrações com um 
orçamento de 34.700,00 €. Depois de analisadas as iluminações propostas, optou este 
executivo por uma questão estética em adjudicar à empresa Iluminarte com a garantia que dia 
01 de dezembro as peças estariam ligadas e que a partir de 20 de novembro estavam em Beja 
para começarem as instalações o que não sucedeu. O orçamento ascendeu aos 30.000,00 € 
porque foram acrescentadas mais quatro ruas e mais um edifício. Existe um levantamento 
daquilo que a empresa não cumpriu até à data, rua a rua, espaço a espaço, que não acendeu, 
que está incompleto, que está por fazer, que não foi executado, que está desligado e portanto 
através de um despacho que emitiu ontem, “intimaram” que se até ao dia 08 de dezembro as 
iluminações não estiverem concluídas de acordo com o que foi colocado na minuta a câmara 
municipal só pagará na parte proporcional ao serviço executado.----------------------------------------
Da parte da Câmara Municipal de Beja deixou um pedido de desculpa aos comerciantes e 
cidadãos que de facto mereciam uma iluminação de natal de acordo com o contratado mas a 
responsabilidade técnica não é do executivo, é a responsabilidade política, a empresa foi 
contratada na boa-fé, não conhecem nenhum dos administradores, apenas olharam para 
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portfólio enviado, escolheram a empresa de valor intermédio porque foi a que mais agradou 
mas de facto as coisas não estão a correr como expetável e não estão satisfeitos com o serviço 
prestado, mas desde logo, garante que a Câmara Municipal de Beja defenderá o interesse 
público e tentará reduzir custos se a empresa não cumprir com o acordado, disse.----------------- 
 
O Senhor Rogério Palma informou que assinou um contrato de arrendamento para exploração 
do terreno denominado “Courela da Atalaia” por dois anos mas não consegue executá-lo 
devido ao mesmo estar ocupado por pessoas de etnia cigana que se recusam a sair. Neste 
sentido solicitou a intervenção e ajuda da câmara municipal.---------------------------------------------- 
 
Uma vez que o Senhor Presidente da Câmara não conhece o assunto, o Dr. Juvenal Bastos da 
Cunha explicou que a relação contratual com o Senhor Rogério nasceu de uma adjudicação em 
hasta pública para arrendamento da Courela da Atalaia o problema é que o espaço está 
ocupado por pessoas de etnia cigana que se recusam a sair porque existe um despacho de 
2009 autorizando a ocupação do espaço, daí este conflito. A GNR já foi informada que o 
despacho não tem legitimidade mas o problema persiste e o senhor está a ser prejudicado por 
uma ocupação ilegítima.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara tomou nota e irá debruçar-se sobre o assunto no sentido de se 
encontrar uma resolução para o mesmo o mais rapidamente possível.--------------------------------- 
 
 

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

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

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

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram dezasseis horas 
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 25 de outubro de 2017, para secretariar as 
reuniões do órgão executivo, redigi e subscrevo.-------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 
 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício
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