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Ata número seis, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a sete 
de março do ano dois mil e dezoito;----------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 
 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata no 5/2018;--------------------------------------------- 
 
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 5/2018, relativa à reunião de câmara realizada em vinte e 
um de fevereiro de dois mil e dezoito, que foi previamente distribuída por todos os eleitos e de 
seguida aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 117)----------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário perguntou se a Câmara Municipal teve conhecimento ou foi de 
alguma forma informada e se eventualmente envidou alguns esforços relativamente à 
extinção da Associação de Andebol de Beja por parte da Federação respetiva.-----------------------
Relativamente à recente divulgação do Festival B em Beja, que muito os satisfaz quer pela 
própria programação quer pela escolha do Diretor Artístico, Paulo Ribeiro, colocou as 
seguintes questões: Qual o período e datas da realização do Festival? Quais os valores 
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envolvidos no mesmo? Estão ou vão ser contratadas empresas de agenciamento dos artistas 
programados para o Festival que já foram divulgados? Se para esta situação houve consulta de 
mercado e existem procedimentos abertos? disse.----------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado nesta intervenção começou por clarificar que não querem atribuir 
culpas a ninguém e muito menos a este executivo sobre um processo relativo ao Arco dos 
Prazeres que na sequência das obras do Centro de Arqueologia foi alvo de um embate no 
passado verão por parte de uma das carrinhas que veio descarregar material para obra. Depois 
de se verificar a situação, foram desenvolvidos esforços no sentido de se perceber quem tinha 
sido não se conseguindo apurar com total certeza este facto. Posteriormente desencadeou-se 
um processo, em colaboração com a Direção Regional de Cultura, para se intervir no Arco, 
foram consultadas algumas entidades que tardaram em dar uma resposta. Na altura das 
eleições haviam já alguns orçamentos que deferiam entre a 15/16.000,00 € para um dos 
últimos que chegou que rondaria os 4.000,00 €. Assim, apelou para que rapidamente se 
pudesse retomar este processo com alguma celeridade até porque com o tempo que se tem 
vindo a sentir a situação poderá agravar, sendo urgente a intervenção naquela estrutura.--------
Perguntou também se a Câmara Municipal de Beja tem uma alternativa ao glifosato e sua 
substituição por um sistema ecologicamente mais adequado no que respeita ao combate às 
ervas daninhas e musgos. Deu o exemplo do Município de Serpa onde foi testado um 
equipamento de deservagem a monda térmica sem produtos químicos que trabalha a vapor 
de água e óleo vegetal que é utilizado como combustível.--------------------------------------------------
Por último e perante algumas dúvidas que lhe colocaram relativamente aos trabalhos 
arqueológicos em curso na fábrica de amêndoas na Fonte dos Frades e face às declarações do 
vereador Luís Miranda ao Diário do Alentejo, perguntou se se confirma efetivamente que os 
trabalhos estão a ser realizados e acompanhados pela Direção Regional de Cultura, disse.-------- 
 
O vereador Arlindo Morais referiu ser efetivamente verdade e do conhecimento da autarquia 
que a Associação de Andebol de Beja foi já o ano passado extinta. Já reuniram com a Direção 
da Zona Azul, associação que mais promove esta modalidade, e está a tentar criar-se neste 
momento mais clubes a nível concelhio para que a Associação tenha “pernas para andar” no 
sentido de posteriormente se intervir junto da Federação para reverter esta situação.------------
Em relação ao uso do glifosato a Câmara Municipal está a consultar empresas para tentar 
perceber qual é a melhor opção e a monda térmica, referida pelo vereador Vítor Picado, foi 
realmente testada no Município de Serpa para se saber a eficiência da mesma, disse.------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara referiu também que na última reunião da Comissão Concelhia 
de Proteção Civil, apelou aos Presidentes de Junta de Freguesia que não utilizassem este 
herbicida e que antes de utilizarem qualquer outro consultassem os serviços de Proteção Civil 
para saberem exatamente o que devem fazer.-----------------------------------------------------------------
Relativamente ao Festival B informou que o mesmo tem uma duração previsível de três dias, 
22, 23 e 24 de junho. A Câmara Municipal de Beja tem acautelado todos os procedimentos 
legais, que serão trazidos à próxima reunião para conhecimento dos vereadores e, espera-se 
agora que o concurso se desenrole com a consulta a três empresas porque o valor excede os 
permitidos para ajuste direto. A Câmara Municipal ditou o conceito, indicou alguns dos artistas 
e é um Festival que tenciona comprar no sistema de “chave na mão”, isto é, a montagem dos 4 
palcos, luzes e toda a envolvente não será da responsabilidade da autarquia mas sim do 
fornecedor do serviço. O valor estimado, sem financiamento, é de 150.000,00 € + IVA que 
inclui publicidade, marketing, contratação de artistas, residências artísticas, etc.. Nos Festivais 
de Mariana Alcoforado, estima-se que o valor seja semelhante ou um pouco mais baixo. Estão 
a tentar envolver parceiros da esfera privada, o INATEL irá apoiar, o Turismo de Portugal 
provavelmente também, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa patrocinará financeiramente 
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para tornar o Festival acessível, com rampas nos sítios onde haja dificuldades de acesso. Sem 
patrocínio financeiro a Antena 1 e a RTP divulgarão o evento, disse.------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário referiu ainda que a questão se prendeu precisamente porque já 
foram lançados os nomes dos artistas e não existe ainda nenhuma empresa contratada.--------- 
 
O vereador Luís Miranda reafirmou o que disse na Assembleia Municipal de Beja, 
nomeadamente que as Divisões da Câmara Municipal que dependem do seu pelouro, DOAL e 
DASU não utilizam o glifosato.---------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Arco dos Prazeres referiu que de facto existem 2 ou 3 orçamentos 
correspondentes a intervenções diferenciadas, não há projeto de recuperação, necessário para 
fazer uma intervenção cuidada e ser apresentado à Direção Regional de Cultura para ser 
aprovado, portanto não se pode intervir com simples orçamentos mandados fazer sem 
critério. Agradeceu a informação sobre o que aconteceu ao Arco, de facto não tinha 
conhecimento, mas se fosse possível indicar realmente quem foi então mais agradecido 
ficaria.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à empresa Casca Dourada – Sociedade Agrícola Unipessoal, referiu que poderá 
ter havido um mal-entendido, ou seja, houve um contato entre a Chefe de Divisão de 
Administração Urbanística, Engª Ana Maria Ramôa e a arqueóloga Susana Correia, informação 
que lhe foi transmitida, dai prestar as declarações que prestou ao Diário do Alentejo. 
Entretanto foi contatado pela Diretora Regional da Cultura a propósito dessas declarações e 
verificou-se à posteriori que a arqueóloga Susana Correia não tem neste momento 
responsabilidades na área do Concelho de Beja uma vez que é membro da Assembleia 
Municipal, facto que desconheciam e portanto quando se pensava que o contato era oficial 
não era. Neste momento a Direção Regional tem conhecimento daquilo que se está a fazer e 
os serviços estão orientados para a informarem de todas as intervenções que aconteçam no 
espaço agrícola do município.--------------------------------------------------------------------------------------
O acompanhamento arqueológico está a ser feito desde o início porque esta é uma 
responsabilidade do dono de obra. Esta, está a desenvolver-se com uma licença parcial porque 
a licença total está dependente de um estudo de tráfego que neste momento já foi entregue e 
está para apreciação nas Infraestruturas de Portugal e também de um parecer da EDP de 
fornecimento de energia elétrica. A necessidade de conceder esta licença parcial advém da 
compreensão da Câmara Municipal relativamente à urgência que os empresários 
manifestaram uma vez que a produção do ano transato que ainda está por tratar, vai 
acumular-se com a deste ano, pelo que necessitavam que a fábrica entrasse em laboração o 
mais rapidamente possível, disse.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de abertura de concurso público;------------------------------------------ 

 
Presente o processo relativo ao procedimento de concurso público para fornecimento 
contínuo de serviços de vigilância para os diversos edifícios municipais (Edifício Paços do 

Concelho, Parque de Materiais, Parque de Campismo, Parque Subterrâneo da Avenida Miguel Fernandes 

e Biblioteca José Saramago), que constitui documento anexo número um e faz parte integrante 
da presente ata, solicita-se a abertura do mesmo por um prazo semestral, renovável até ao 
limite de 4 semestres, nas seguintes condições:---------------------------------------------------------------
Objeto do contrato: Contratação de serviços de vigilância para diversos edifícios municipais;----
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Duração do Contrato: O contrato será celebrado por um semestre, eventualmente renovável 
até quatro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Escolha do tipo de procedimento: Em cumprimento da alínea b) do nº 1 do artigo 20º do 
Código dos Contratos Públicos, propõe-se a abertura do concurso público.----------------------------
O preço base semestral a fixar no caderno de encargos, é de 44.400,00 €, o que totaliza o valor 
de 177.600,00 € para o período dos quatro semestres, valor a que acresce o IVA à taxa de 23%, 
distribuído da seguinte forma:-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Lote Valor Base Semestral 

1 – Paços do Concelho 9.000,00 € 

2 – Parque de Materiais 19.800,00 € 

3 – Parque de Campismo 12.600,00 € 

4 – Parque d Estacionamento da Avenida Miguel Fernandes 2.100,00 € 

5 – Biblioteca Municipal de Beja 900,00 € 

  44.400,00 € 
 

Aprovação das peças do procedimento (nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 40º do CCP): 
Anúncio, elaborado nos termos do artigo 130º do CCP; Programa do Procedimento, elaborado 
nos termos do artigo 41º do CCP; Caderno de Encargos, elaborado nos termos do artigo 42º do 
CCP.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adjudicação de Preço: A adjudicação poderá ser efetuada por lotes;-----------------------------------
Critério de Adjudicação: A adjudicação será feita segundo o critério da proposta 
economicamente mais vantajosa, na modalidade referida na alínea b) do nº 1 do artigo 74º do 
CCP, sendo avaliado apenas o preço, uma vez que as peças do procedimento definem todos os 
restantes elementos da execução do contrato a celebrar.--------------------------------------------------
Em caso de empate, as propostas serão ordenadas de acordo com os seguintes critérios: 
Condições de pagamento; Por ordem crescente da categoria das empresas, em termos do 
volume de negócios do ano anterior.-----------------------------------------------------------------------------
Júri do procedimento: Tornando-se necessário proceder à nomeação do júri a quem compete 
apreciar as propostas e elaborar os relatórios de análise das mesmas, propõe-se a seguinte 
composição: Presidente: Paulo Luis; 1º Vogal: Goreti Margalha; 2º Vogal: Nuno Pancada; 1º 
Vogal Suplente: Vanda Barroso; 2º Vogal Suplente: Sílvia Valadas.--------------------------------------
Propõe-se ainda nos termos do nº 2 do artigo 69º. do Código dos Contratos Públicos, a 
delegação de competência no júri para prestar esclarecimentos.-----------------------------------------
Gestor do Contrato: Para efeitos do disposto no artigo 290º-A do CCP, o gestor do contrato a 
identificar no seu texto deverá ser o técnico superior Paulo Luís, devendo o mesmo constar do 
respetivo contrato.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos da tramitação do procedimento na plataforma eletrónica SaphetyGov, propõe-se 
a designação como gestores deste procedimento os colaboradores Nídia Pardal, Vanda 
Barroso e Vera Dores. Como representantes da entidade adjudicante para a comunicação da 
decisão de contratar em plataforma, poderão designar-se os colaboradores Nídia Pardal, 
Vanda Barroso e Vera Dores.----------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 118)---------------------------------------------- 
 
 

2.2. – 3ª Alteração ao Loteamento Municipal de Atividades Económicas 
da Horta de São Miguel;------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Informação nº 18 de 28 de fevereiro de 2018 da Chefe da Divisão de Administração 
Urbanística, Ana Maria Ramôa, dando conhecimento que foi efetuada a proposta de divisão do 
Lote L5 em 4 lotes numerados de L5.1 a L5.4.-------------------------------------------------------------------
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Para concretizar esta alteração é necessário que a Câmara Municipal aprove a nova planta 
síntese assim como as adaptações que tiveram de ser efetuadas ao regulamento, que constitui 
documento anexo número dois e faz parte integrante da presente ata, e que se limitam à 
correção do número de lotes.---------------------------------------------------------------------------------------
Esta alteração implicará algumas adaptações do projeto que está a ser concretizado no âmbito 
da empreitada já adjudicada para infraestruturação da zona.----------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 119)---------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de aprovação de minuta de protocolo;--------------------------------- 

 
Presente a minuta de protocolo de cooperação a celebrar entre o Município de Beja, Mário 
Oculista, Ldª e a Shamir Optical, Ldª, no âmbito do Projeto “Ótica Solidária”, que constitui 
documento anexo número três e faz parte integrante da presente ata, que tem como 
objetivos contribuir para o acesso à prestação de cuidados de optometria dos munícipes em 
situação de vulnerabilidade social; garantir a prestação de cuidados de saúde visual no âmbito 
da optometria e aquisição de armações e lentes oftálmicas de forma gratuita; promover a 
saúde visual da população carenciada do concelho de Beja e contribuir para a melhoria da 
saúde visual, bem-estar da qualidade de vida dos munícipes em situação de carência 
económica.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário chamou a atenção para algumas incongruências que encontrou nos 
documentos, protocolo e critérios de acesso, que ficaram de ser retificados e apresentados na 
próxima reunião de câmara, depois de se verificar que havia realmente esses lapsos, ficando o 
texto do nº 2 da cláusula 2ª com a seguinte redação:--------------------------------------------------------
“Para efeitos do presente protocolo, serão considerados como prioritários os casos de pessoas 
idosas com 60 e mais anos e/ou reformados(as) sem retaguarda familiar crianças e jovens, com 
idade igual ou inferior a 16 anos, dada a direta implicação entre a performance visual e o 
sucesso escolar e, consequentemente, o futuro dessas crianças.”---------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado informou que se iriam abster nesta deliberação por duas razões, uma 
que remete para questões da concorrência e outra que remete para questões de oportunidade 
que já existem, isto sem colocar em causa a idoneidade das empresas envolvidas.------------------
Relativamente às oportunidades referiu que a Cáritas a nível nacional tem uma resposta de 
prioridade às crianças, nomeadamente no que se refere a óculos, consultas de dentistas, 
pedopsiquiatria, etc., a RELIS oferece apoio técnico para além da Segurança Social, pelo que 
lhes parece haver aqui uma duplicação de apoios, embora considerem que deveria ser o SNS 

que deveria dar resposta concreta a estas situações.---------------------------------------------------------
Já quanto à concorrência parece-lhes ser uma questão mais “fina”, isto é, tratando-se de uma 
prestação de serviços, perguntou se foram contatadas outras empresas da área.-------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino, relativamente à questão colocada pelo vereador Vítor Picado, 
informou que não foram contatadas outras empresas porque este protocolo foi-lhes proposto 
pela empresa Mário Oculista, Ldª, ao qual a Câmara Municipal aderiu. Neste sentido, a câmara 
teria um papel de intermediário ao atender e reencaminhar os munícipes com comprovada 
carência económica para prestação do apoio proposto contribuindo a empresa Mário Oculista 
com as consultas de oftalmologia e armações e a Shamir Optical, Ldª com as lentes. Informou 
ainda que se esperava que o projeto fosse um sucesso, pelo que, naturalmente que a 
autarquia estaria aberta a celebrar outros protocolos com outras óticas que queiram 
colaborar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Relativamente à duplicação de apoios, referiu que a RELIS presta apoio através da Segurança 
Social a famílias extremamente carenciadas do Concelho que não são beneficiárias sequer do 

RSI etc.. Nos critérios que fazem parte do protocolo, uma das condições para atribuição dos 
apoios diz e citou: “São destinatários deste projeto os munícipes residentes no Concelho de 
Beja com carência económica comprovada pelo Gabinete de Ação Social, não abrangidos por 
programas nacionais de promoção da saúde visual ou apoiados pelas ajudas técnicas do 
Instituto de Segurança Social.”, portanto este critério serve precisamente para evitar essa 
duplicação que o vereador referiu.--------------------------------------------------------------------------------
Informou também que o Município de Beja está a tentar, junto de médios dentistas fazer um 
protocolo da mesma natureza para apoio na área da estomatologia e aí sim consultar todas as 
clínicas do concelho.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Referiu ainda que não é apologista da caridade e considera que se deve trabalhar a autonomia 
das pessoas mas pensa que, enquanto cidadãos socialmente responsáveis, tudo aquilo que se 
possa fazer para apoiar será sempre importante e será sempre uma resposta complementar, 
para quem nada tem disse.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O Jurista Municipal, Juvenal Bastos da Cunha, alertou que terá de haver cuidado com o 
princípio da concorrência, isto é, logo que haja alguém interessado teria que se abrir concurso 
para todos poderem concorrer e escolher dentro dessa base a melhor empresa sem prejuízo 
de ter em mente ajudar essas pessoas, socialmente tudo bem mas juridicamente é duvidoso, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

120)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.4. – Proposta de aprovação de acordo de execução do contrato de 
concessão do café/esplanada do Jardim do Bacalhau;---------------------------------- 

 
Presente o acordo de execução do contrato de concessão do café/esplanada do Jardim do 
Bacalhau a celebrar entre o Município de Beja e Nelson Cigarro, Unipessoal, Ldª, que 
constitui documento anexo número quatro e faz parte integrante da presente ata.----------------
O Senhor Presidente da Câmara informou que com este acordo irá ultrapassar-se a situação 
que decorreu de um caderno de encargos extremamente mal elaborado e que empurrou tanto 
a Câmara Municipal como o operador para uma situação de grande dificuldade. Assim, 
propõe-se um período de carência de até dois anos com o limite de valor fixado (valor mensal x 

24) e que a exploração do imóvel passe de dois para quatro anos.---------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 121)---------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Proposta de aprovação de minuta de escritura;----------------------------------- 

 
Presente a minuta de escritura de compra e venda do Lote 1, sito no Loteamento Municipal a 
Nascente da Estrada da Carocha (Zona de Acolhimento Empresarial), União de Freguesias de 
Beja (Salvador e Santa Maria da Feira), inscrito na respetiva matriz sob o artigo 4047 e descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 2127/20180212, a celebrar entre o 
Município de Beja e Fertigal, Ldª, pelo valor de 10.181,00 €, que constitui documento anexo 
número cinco e faz parte integrante da presente ata.-------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 122)---------------------------------------------- 
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2.6. – Pedidos de certidão de direitos de preferência;----------------------------------- 

 
Requerido por IMO 2000 – Investimentos Imobiliários, Ldª, que pretendendo vender a fração T 

do prédio sito na Rua de Angola, nº 8, Torre B, em Beja, pelo valor de 85.000,00 €, 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 123)-------- 
 
Requerido por Medibeja – Sociedade de Mediação Imobiliária, Ldª, que pretendendo vender 
a fração N do prédio sito na Rua Manuel da Fonseca, nº 4, 1º dtº, em Beja, pelo valor de 
50.000,00 €, 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 124)-------- 
 
Requerido por Medibeja – Sociedade de Mediação Imobiliária, Ldª, que pretendendo vender 
a fração D do prédio sito na Rua de Olivença, nº 8, 2º dtº, em Beja, pelo valor de 65.000,00 €, 
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 125)-------- 
 
Requerido por Ana Rosa Soeiro Fernandez da Silva, que pretendendo vender o prédio sito na 
Rua da Biscainha, nº 34, em Beja, pelo valor de 28.500,00 €, 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 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 126)-------- 
 
 

2.7. – Créditos municipais – Inutilidade do registo contabilístico 
municipal, em face da natureza incobrável ou de cobrança duvidosa de 
créditos, desde 1996 a 2007;-----------------------------------------------------------------------------  
 
Presente o parecer de 01 de março de 2018 do Jurista Municipal, Juvenal Bastos da Cunha:-----
1 – Analisando a relação de dívidas de terceiros ao município, que constitui documento anexo 
número seis e faz parte integrante da presente ata, à data de 31 de dezembro de 2017, 
extraída pela DAF, verifica-se a existência de créditos municipais de longa data, no montante 
87.178,52 €, distribuído por 334 documentos, derivados de origens diversas.------------------------
2 – Define-se prescrição como sendo “o instituto por virtude do qual a parte contrária se pode 
opor ao exercício de um direito, quando este não seja exercitado durante o tempo fixado na 
lei.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 – Prescreve o Código Civil, artigo 300º e seguintes, normas que regulam o instituto da 
prescrição, de uma forma geral, relevando, para o que aqui interessa, os prazos de prescrição, 
sendo que o prazo ordinário é de 20 anos, podendo haver três tipos de prazos mais curtos de 5 
anos, 2 anos e 6 meses, conforme a natureza das situações que deram origem à respetiva 
despesa:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Artigo 310º (Prescrição de cinco anos)-----------------------------------------------------------------------------
Prescrevem no prazo de cinco anos:------------------------------------------------------------------------------
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a) As anuidades de rendas perpétuas ou vitalícias;------------------------------------------------------------
b) As rendas e alugueres devidos pelo locatário, ainda que pagos por uma só vez;------------------
c) Os foros;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d) Os juros convencionais ou legais, ainda que ilíquidos, e os dividendos das sociedades;---------
e) As quotas de amortização do capital pagáveis com os juros;--------------------------------------------
f) As pensões alimentícias vencidas;------------------------------------------------------------------------------
g) Quaisquer outras prestações periodicamente renováveis.-----------------------------------------------
Artigo 316º (Prescrição de seis meses)-----------------------------------------------------------------------------
Prescrevem no prazo de seis meses os créditos de estabelecimentos de alojamento, comidas 
ou bebidas, pelo alojamento, comidas ou bebidas que forneçam, sem prejuízo do disposto na 
alínea a) do artigo seguinte.-----------------------------------------------------------------------------------------
Artigo 317º (Prescrição de dois anos)-------------------------------------------------------------------------------
Prescrevem no prazo de dois anos:--------------------------------------------------------------------------------
a) Os créditos dos estabelecimentos que forneçam alojamento, ou alojamento e alimentação, 
a estudantes, bem como os créditos dos estabelecimentos de ensino, educação, assistência ou 
tratamento, relativamente aos serviços prestados;-----------------------------------------------------------
b) Os créditos dos comerciantes pelos objetos vendidos a quem não seja comerciante ou os 
não destine ao seu comércio, e bem assim os créditos daqueles que exerçam 
profissionalmente uma indústria, pelo fornecimento de mercadorias ou produtos, execução de 
trabalhos ou gestão de negócios alheios, incluindo as despesas que hajam efetuado, a menos 
que a prestação se destine ao exercício industrial do devedor;--------------------------------------------
c) Os créditos pelos serviços prestados no exercício de profissões liberais e pelo reembolso das 
despesas correspondentes.------------------------------------------------------------------------------------------
4 – Quando as dívidas das autarquias locais provêm da aplicação de taxas, aquelas 
prescrevem no prazo de 8 anos, a contar da data em que o facto tributário ocorreu, nos 
termos do artigo 15º, nº 1, da Lei 53-E/2006, de 29 de dezembro, que aprovou o regime geral 
das taxas das autarquias locais, caducando o direito de liquidar as taxas no prazo de 4 anos, a 
contar da data em que o facto tributário ocorreu, nos termos do artigo 14º do mesmo diploma 
legal:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artigo 14º (Caducidade)-----------------------------------------------------------------------------------------------
O direito de liquidar as taxas caduca se a liquidação não for validamente notificada ao sujeito 
passivo no prazo de quatro anos a contar da data em que o facto tributário ocorreu.--------------
Artigo 15 º (Prescrição)------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – As dívidas por taxas às autarquias locais prescrevem no prazo de oito anos a contar da data 
em que o facto tributário ocorreu.--------------------------------------------------------------------------------
2 – A citação, a reclamação e a impugnação interrompem a prescrição.--------------------------------
3 – A paragem dos processos de reclamação, impugnação e execução fiscal por prazo superior 
a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo faz cessar a interrupção da prescrição, 
somando-se, neste caso, o tempo que decorreu após aquele período ao que tiver decorrido 
até à data da autuação.-----------------------------------------------------------------------------------------------
5 – Há ainda o caso de prescrição de 3 anos relativa ao direito à restituição por 
enriquecimento sem causa nos termos do artigo 482º do Código Civil:---------------------------------
Artigo 482º (Prescrição)-----------------------------------------------------------------------------------------------
O direito à restituição por enriquecimento prescreve no prazo de três anos, a contar da data 
em que o credor teve conhecimento do direito que lhe compete e da pessoa do responsável, 
sem prejuízo da prescrição ordinária se tiver decorrido o respetivo prazo a contar do 
enriquecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 – Subsumindo as situações, constantes do anexo, às normas em vigor, conclui-se que estão 
claramente prescritas, as dívidas referentes às situações identificadas na relação, titulada por, 
1ª proposta 2018 anulação dívida de clientes anterior a 2007, atento o disposto nos artigos 
309º, 310º, 316º e 317º do Código Civil e artigos 14º e 15º da Lei 53-E/2006, de 29 de 
dezembro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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7 – Quanto às dívidas, por OBRAS INTIMADAS, é praticamente incobrável, uma vez que já 
decorreram 10 anos, pelo que não se vê viabilidade na cobrança de tais créditos, embora o 
prazo para prescrição, neste caso, do direito ao pagamento do valor das benfeitorias úteis, que 
não podem ser levantadas sem detrimento da coisa, é o prazo normal de 20 anos, do artigo 
309º do Código Civil, entendimento que não é unânime, uma vez que, é também defendido 
que o prazo de prescrição é de 3 anos, aplicando-se o disposto no artigo 482º do Código Civil.--
9 – Assim, face ao exposto e, mesmo no caso mais controvertido, devido à fragilidade do 
direito do Município de poder vir a ser compensado, sou de parecer que os referidos créditos 
não devem subsistir nos registos contabilísticos municipais por se mostrarem praticamente 
incobráveis tais créditos.---------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU por entenderem 
que a prescrição, no fundo, funciona quando é alegada o que não é o caso.(Deliberação nº 127)- 
 
 

2.8. – Proposta de atribuição de subsídios;----------------------------------------------------- 

 
No âmbito da comemoração do Carnaval na cidade e nas freguesias rurais propõe-se a 
atribuição dos seguintes subsídios considerando o esforço efetuado pelas Escolas/Instituições. 
Apesar de algumas Escolas/Instituições não terem desfilado no dia 16 de Fevereiro parece-me 
legítimo que recebam esse apoio pelo trabalho que desenvolveram para o desfile previsto para 
o passado dia 09 de fevereiro. Montante calculado com base no valor de 2,00 €/aluno.----------- 
 

Escola/Instituição Valor (€) * 

Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja 1 712,00 

Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja 244,00 

Associação Para o Ensino – Escola Profissional Bento de Jesus Caraça 92,00 

Centro Infantil da Santa Casa da Misericórdia 112,00 

Centro Social e Paroquial do Salvador  260,00 

Associação Escola Aberta  150,00 

Centro de Paralisia Cerebral 76,00 

Centro Infantil Coronel Sousa Tavares 300,00 

Reino da Pequenada 40,00 

Centro Social Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança  40,00 

O Avião – Associação de Desenvolvimento Sociocultural e Desportivo do Bairro da 
Base Aérea 11 

50,00 

Casa do Povo do Penedo Gordo 30,00 

Jardim Infantil Nossa Senhora da Conceição 232,00 
 

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 128)---------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Pagamento de auxílios económicos referentes ao ano letivo 
2017/12018 (4º pagamento);---------------------------------------------------------------------------- 

 
Considerando as competências do Município no âmbito da ação social escolar, estabelecidas 
no Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 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 
a atribuição de auxílios económicos aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, para 
comparticipação nos encargos com material escolar.--------------------------------------------------------
Encontrando-se concluído o processo respeitante à aluna Maria Inês Silva da Palma, mediante 
entrega nesta data de fatura/recibo da despesa realizada, propõe-se a atribuição do valor de 
20,00 € correspondente ao Escalão B.----------------------------------------------------------------------------
O montante a atribuir foi determinado em função do respetivo escalão do abono de família e 
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do estipulado no despacho de 27/06/2017, proferido no Procº 2017/650.10.100/43 (doc. nº 

2169).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 129)---------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de duas certidões;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado por Sónia Isabel Calceteiro Morgadinho, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão de duas certidões referentes a prédio sito na Rua 1º de Dezembro, nº 53, em 
Beja.-------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 130)---------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de cartão de estacionamento de entidade;----------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica de Beja, a isenção 
do pagamento das taxas devidas pela renovação dos cartões de estacionamento de entidade 
para o ano 2018.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 131)---------------------------------------------- 
 

 

2.12. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licença de condicionamento de trânsito;---------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Arciprestado de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licença de condicionamento de trânsito a ter lugar no dia 11 de março de 2018, por motivo 
de organização de uma peregrinação que terá início por volta das 16:00h, na igreja de Santa 
Maria da Feira, com destino à Sé.----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 132)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Arciprestado de Beja e Arciprestado de Moura, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão de licença de condicionamento de trânsito no dia 4 de março de 
2018, por motivo de organização de uma peregrinação que teve início por volta das 15:15h, no 
Seminário Diocesano de Beja, com destino à Igreja de Santa Maria.-------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 133)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Arciprestado de Beja e Arciprestado de Almodôvar, a isenção do pagamento 
das taxas devidas pela emissão de licença de condicionamento de trânsito no dia 25 de 
fevereiro de 2018, por motivo de organização de uma peregrinação que teve início por volta 
das 15:15h, no Seminário Diocesano de Beja, com destino à Igreja de Santa Maria.-----------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 134)---------------------------------------------- 
 
 

2.13. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas por ocupação 
de espaço público;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado por Diogo Lopes dos Santos, a isenção do pagamento das taxas devidas por 
ocupação de espaço público com montagem de insufláveis, no dia 25 de Abril de 2018 e no Dia 
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da Cidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 135)---------------------------------------------- 
 

 

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

 
Solicitado pela Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído e licença de recinto improvisado, no âmbito 
da realização da “V Edição do Silarca Festival do Cogumelo”, entre os dias 02 e 04 de março de 
2018, na Praça Magalhães Lima, em Cabeça Gorda.----------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 136)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Taurino Beringelense, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído e licença de recinto improvisado, no âmbito da realização 
de uma garraiada, dia 24 de fevereiro de 2018, no Quintalão do Serrado, em Beringel.------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 137)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Beja, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, no âmbito da 
realização do evento “Tour Acredita com Ruben Baião”, dia 03 de março de 2018, no Pavilhão 
Multiusos do Parque de Feiras e Exposições de Beja.---------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 138)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído e licença de recinto improvisado, no âmbito 
da realização do evento “Glow Party”, dia 23 de fevereiro de 2018, no pátio interior da Escola 
Secundária D. Manuel I, em Beja.----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 139)----------------------------------------------- 
 
 

2.15. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativos à cedência 
de transportes;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para deslocações de Grupos Corais para atuação na “V 

Edição do Silarca Festival do Cogumelo”, em Cabeça Gorda.-----------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 140)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação da Associação de Reformados de 
Cabeça Gorda, a Silves.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 141)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Beja Basket Clube, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 
transporte para uma deslocação a Évora.------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 142)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda, a isenção de pagamento de 
taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Odemira.----------------------------- 
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 143)----------------------------------------------- 
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Solicitado pelo Centro de Cultura, Recreio e Desporto de Santa Vitória, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação à Longueira.------- 
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 144)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Casa do Povo de Baleizão, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação do Grupo Coral “Terra de Catarina” a Tires.--------- 
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 145)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral “Douradas Espigas” de Albernoa, a isenção de pagamento de 
taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação às Paivas.------------------------------- 
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 146)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Cruz Vermelha Portuguesa, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para duas deslocações a Lisboa e uma à Praia Fluvial de Monsaraz.------ 
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 147)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela ULSBA – Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, a isenção de pagamento de 
taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Lisboa.-------------------------------- 
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 148)----------------------------------------------- 
 
 

2.16. – Dados do 4º trimestre de 2017 relativamente a empréstimos de 
médio e longo prazo da EMAS – Empresa Municipal de Água e 
Saneamento de Beja, EM;----------------------------------------------------------------------------------  
 
Presente os dados do 4º trimestre de 2017 relativamente a empréstimos de médio e longo 
prazo da EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, EM, que constituem 
documento anexo número sete e fazem parte integrante da presente ata.---------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.17. – Relatório sobre a execução orçamental da EMAS – Empresa 
Municipal de Água e Saneamento de Beja, EM, no 4º trimestre de 2017;--- 

 
Presente o Relatório respeitante à execução orçamental da EMAS – Empresa de Água e 
Saneamento de Beja, EM, relativo ao 4º Trimestre de 2017, de harmonia com o estabelecido 
na alínea e) do artigo 42º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, que constitui documento anexo 
número oito e faz parte integrante da presente ata.---------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.18. – Resumo Diário de Tesouraria nº 45, relativo ao dia seis de março 
de dois mil e dezoito;----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de novecentos e sessenta 
e nove mil, duzentos e setenta e cinco euros e cinquenta e seis cêntimos, sendo 
quatrocentos e setenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco euros e trinta e um 
cêntimos de operações orçamentais e quinhentos e trinta e três mil, seiscentos e dez euros e 
vinte e cinco cêntimos de operações não orçamentais.-----------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3. – Período de Intervenção do Público;---------------------------------------------------------- 

 
O munícipe Carlos Dias colocou as seguintes questões:------------------------------------------------------
Perguntou ao Senhor Presidente da Câmara se está alguma coisa programada ou decidida para 
solucionar o problema com a Diocese de Beja, uma vez que vai fazer um ano que a Associação 
Portas do Território sofreu um forte abanão com a extinção do Departamento de Património, 
situação que criou um impasse e uma indefinição relativamente à parceria que existe com a 
Câmara Municipal de Beja. Lembrou que esta associação desenvolveu um trabalho meritório, 
foram recuperados alguns monumentos na cidade de Beja, nomeadamente a Igreja dos 
Prazeres, Pé da Cruz e Sé de Beja, onde foram gastos mais de 3.000.000,00 €, e que 
presentemente estão fechadas ao público.---------------------------------------------------------------------
Perguntou ao Senhor Presidente se tem conhecimento ou se a EDP solicitou autorização à 
Câmara Municipal para proceder à instalação de um poste de média tensão em pleno Parque 
Urbano com passagem de cabos por cima do parque infantil.---------------------------------------------
Perguntou se os pinheiros mansos que estão cintados a branco situados no IP2 próximo do 
Parque Urbano são para abate.------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao coletor que fica situado perto da ciclovia e que faz descargas enormes de 
esgoto, pensou que as obras executadas há pouco tempo fossem para resolver o problema 
que obrigaria a fazer essas descargas para a linha de água mas o mesmo subsiste, pelo que 
perguntou se a Câmara Municipal tem alguma solução para aquela situação, disse.---------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, relativamente à Associação Portas do Território, informou 
que ainda não teve oportunidade de reunir com a Diocese mas é um problema grave. Sabe-se 
que os monumentos religiosos deveriam estar abertos e na única conversa que manteve com o 
Senhor Bispo até à data, que foi antes da tomada de posse, perguntou-lhe qual era a intenção 
da Diocese relativamente às Portas do Território, ao qual lhe foi respondido que o interesse 
era que a associação continuasse e não fosse extinta. O problema é que a mesma neste 
momento não tem funcionário, foi derrotada no processo jurídico interposto por falta de 
pagamentos salariais, os órgãos sociais estão demissionários e é de facto uma situação 
complicada sobretudo depois de se terem renovado três equipamentos religiosos que muitos 
visitantes trazem à cidade. A solução não é fácil mas terá que se chegar a um acordo entre o 
Município de Beja e a Diocese de Beja no sentido de devolver à população estes equipamentos 
pelo que da parte da autarquia a disponibilidade é absoluta.---------------------------------------------
Relativamente aos pinheiros mansos referiu não ter qualquer conhecimento dos serviços da 
autarquia, nomeadamente da Proteção Civil e da Divisão responsável pelos Parques e Jardins, 
que esteja previsto o abate de pinheiros, mas irá tentar saber o que se passa sobre esta 
situação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos postes de média tensão que atravessam a zona do IPB e do Parque da 
Cidade, informou que já tiveram duas reuniões com a EDP e as conversas não incidiram sobre 
as redes de média e alta tensão mas não tem conhecimento da existência de um poste e de 
mais uma rede a ser construída nesse local, disse.------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Luís Miranda relativamente ao esgoto pluvial informou que é um problema de há 
muitos anos e daquilo que sabe eventualmente terá ligações domésticas feitas ilegalmente, daí 
o cheiro que se faz sentir advém dessa situação que terá de ser resolvida, 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.------------------ 
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5. – Encerramento;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O Senhor 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 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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