
 
 

Câmara Municipal de Beja  Telefone: 284311800 
Praça da República  email: geral@cm-beja.pt 
7800-427 Beja  home page: www.cm-beja.pt 

Ata número oito, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
cinco de abril do ano dois mil e dezoito;---------------------------------------------------------- 

 
Pelas dez 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 7/2018;--------------------------------------------- 
 
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 7/2018, relativa à reunião de câmara realizada em vinte e 
um de março de dois mil e dezoito, que foi previamente distribuída por todos os eleitos e de 
seguida aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 186)----------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado colocou as seguintes questões:----------------------------------------------------
Tendo em conta a pressão que se tem vindo a acentuar por parte dos serviços relativamente 
às avaliações no âmbito do SIADAP, quis entregar as que dele estavam dependentes em mão na 
reunião de câmara, algumas delas já homologadas pelo Senhor Presidente da Câmara, uma vez 
que foi chamado para justificar as notas que atribuiu e entregou dentro do prazo estabelecido 
e agora virem dizer-lhe que a entrega da documentação foi extemporânea. Referiu que se 
recusa a alterar qualquer nota nesta altura e, por isso, informou os Recursos Humanos que iria 
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proceder desta forma.------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à 2ª fase da intervenção no Bairro Social, cujo estaleiro está a ser montado, 
solicitou informações sobre a reunião que se realizou com os moradores implicados no 
processo, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, relativamente às avaliações, informou que o atual executivo e 
a CCA já reuniram por duas vezes. Estas reuniões têm servido para validar os relevantes e os 
excelentes atribuídos entre 2011 e 2016, adotando critérios uniformes para todos os 
funcionários, sendo que algumas avaliações de 5 foram reduzidas em função da falta de 
elementos para 3 o que nalguns casos baixa a nota dos trabalhadores. Referiu que todas as 
pessoas foram avaliadas pelos critérios e em abstrato e como se pode imaginar para um 
executivo que chegou na segunda quinzena de outubro é uma tarefa muito ingrata estar a 
validar avaliações em períodos muito anteriores a esta gestão, tanto para quem é avaliado 
como para quem avalia como se pressupõe. A partir do momento em que as notas ficaram 
decididas em CCA em função de correções, ou não, as avaliações vieram para o Presidente que 
as homologa e portanto fica surpreendido que uma avaliação homologada tenha sido 
devolvida e portanto na reunião que irá decorrer esta tarde os processos que o vereador Vítor 
entregou serão vistos, disse.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda, relativamente aos 9 edifícios do Bairro Social, informou que 
efetivamente foi realizada uma reunião com os proprietários das frações que vão ser 
intervencionadas, tentando-se que os mesmos comparticipassem nas despesas que vão ser 
efetuadas, uma vez que, parte delas vão ser financiadas e outras não.----------------------------------
Não tiveram sucesso nessa démarche, mas havendo a necessidade de tomar uma decisão, 
adjudicou-se a obra e a Câmara Municipal vai assumir os custos inerentes à mesma o que se 
traduzirá num esforço financeiro muito grande porque no fundo serão consumidos recursos 
autárquicos em algumas frações privadas que seriam para utilizar da mesma forma em 
habitação social mas estendidos a outros bairros.------------------------------------------------------------
Houve reações diversas, pessoas que compreendem mas que dizem não ter possibilidades 
financeiras de comparticipar, houve alguns proprietários que inclusivamente disseram que não 
permitiriam em qualquer circunstância que entrassem nas suas frações e portanto este 
processo é complexo, envolve questões de justiça social, existem casos muito diversificados 
mas, pesados os prós e os contras, acharam que interromper o processo seria pior, daí 
resolver-se fazer a intervenção, disse.---------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara acrescentou ainda que o prazo expetável para conclusão da 
empreitada, se tudo correr bem, são 150 dias.-----------------------------------------------------------------
Nesta segunda fase 67% dos fogos a serem intervencionados são de particulares e apenas 26% 
são da Câmara Municipal e à partida poderá haver mais dificuldades, de qualquer forma da 
reunião mantida com o empreiteiro leva-os a acreditar que a equipa é muito capacitada para 
dialogar com alguns moradores que possam ser mais difíceis de aceitar algumas decisões 
absolutamente fundamentais para preservar os prédios, nomeadamente em termos de 
impermeabilização e das coberturas que registam grandes problemas, disse.------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado disse que já na primeira fase houve um ou outro proprietário que de 
início também disseram que não permitiriam a entrada nas suas frações mas em virtude de se 
irem apercebendo das melhorias substanciais que estavam a acontecer voltaram atrás.----------
Ainda relativamente a estes casos há situações em que os mesmos poderão vir a ter que ser 
intimados a fazer obras uma vez que as canalizações estão de tal forma deterioradas que 
causam infiltrações nas outras frações.-------------------------------------------------------------------------- 
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A vereadora Sónia Calvário referiu que o Condomínio enquanto entidade também tem uma 
palavra a dizer porque primeiro terá que autorizar as obras e depois naturalmente se está em 
causa a salvaguarda das partes comuns dos prédios os proprietários das frações vão ter que 
autorizar, a não ser que a maioria entenda que as obras não se façam, disse.------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de aprovação do Relatório de Gestão e Prestação de 
Contas do Município de Beja relativo ao ano 2017;--------------------------------------- 

 
O relatório de gestão anual do Município de Beja, destina-se a uma apreciação intercalar, 
apresentando-se, enquanto documento técnico que sintetiza a atividade e sistematiza a 
informação decorrente da Atividade Municipal, durante o ano de 2017.-------------------------------
Do seu conteúdo, destacam-se aspetos específicos relativos à execução orçamental, no que 
concerne às receitas e despesas ao longo do ano económico de 2017, assim como da execução 
das Grandes Opções do Plano.--------------------------------------------------------------------------------------
O objetivo foi o de explicitar, com clareza, a informação mais relevante apresentada em 
quadros, indicadores e gráficos.------------------------------------------------------------------------------------
O relatório apresenta o desempenho do Município ao nível orçamental, económico e 
financeiro e constitui documento anexo número um que faz parte integrante da presente ata. 
Para uma melhor apreciação são apresentadas determinadas variáveis, as consideradas mais 
significativas, da gestão municipal, cujos valores são comparados em alguns casos, com a 
execução em período homólogo do ano anterior.-------------------------------------------------------------
No decurso do ano de 2017, o orçamento municipal obteve as seguintes taxas de execução:----
O montante de realização das receitas é de 28.435.603,28 €, o que corresponde a 86,70 %. As 
receitas correntes executadas são de 22.728.672,23 €, o que corresponde a uma execução de 
97,93 %. O valor executado das receitas de capital é de 2.762.998,99 €, que corresponde a 
uma execução de 41,68 %.-------------------------------------------------------------------------------------------
O montante de realização das despesas é de 28.124.407,03 €, que corresponde a um grau de 
realização global da despesa de 85,75 %. As despesas correntes registam uma execução de 
19.588.375,44 €, que corresponde a 90,74%. As despesas de capital registam um valor de 
8.536.031,59 €, que corresponde a uma execução de 76,14 %.--------------------------------------------
Execução da receita: As receitas arrecadadas no ano de 2017, totalizaram 28.435.603,28 €, 
sendo 2.762.998,99 € de saldo do ano anterior, 22.728.672,23 € de receitas correntes, 
2.762.998,99 € de receitas de capital e 4.031,63 € de reposições não abatidas.----------------------
Execução da Despesa: O montante global da despesa executada foi de 28.124.407,03 €, 
correspondentes a um grau de execução orçamental de 85,75 %.----------------------------------------
A despesa efetuada, apresentou a seguinte estrutura:-------------------------------------------------------
Execução para as despesas Correntes: 19.588.375,44 €, que representam 90,74% do 
orçamentado;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Execução para as despesas de Capital: 8.536.031,59 €, que representa 76,14% do 
orçamentado;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em 2017, a despesa sofreu um acréscimo de 3.301.432,01 €, relativamente ao período 
homólogo, o que representa uma variação de 13,30 %, dos quais 2.220.205,04 € referem-se a 
despesas de capital.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Execução das GOP’s – Grandes Opções do Plano:------------------------------------------------------------- 
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Execução do PPI  – Plano Plurianual de Investimentos:----------------------------------------------------- 
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Execução das AMR – Atividades mais relevantes:------------------------------------------------------------- 
 

 

Nos termos do disposto no ponto 2.7.3. do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, propõe-
se que o Resultado Líquido do Exercício de 2017, no montante de -1.148.881,49 €, seja 
transferido para a conta 59 «Resultados Transitados» em 2018.------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

187)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.2. – Balanço Anual de Tesouraria – 2017;----------------------------------------------------- 

 
Aos trinta e um dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e dezassete, no Município de 
Beja, procedeu Maria Teresa Costa Mestre ao balanço dos valores desta Entidade, verificando-
se as seguintes existências:------------------------------------------------------------------------------------------
EM CAIXA:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total – 13.176,89 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Cofre – 12.726,89 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundo de maneio – 450,00 €.---------------------------------------------------------------------------------------
EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO (saldo de tesouraria):--------------------------------------------------------------
Total: 1.055.036,97 €.-------------------------------------------------------------------------------------------------
EM DOCUMENTOS DE RECEITA:---------------------------------------------------------------------------------------
Total: 0,00 €.----------------------------------------------------------------------------------------------------



 

Página 7 de 15 
 

RESUMO FINAL:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em caixa ………………………………………………………………………………………………………………… 13.176,89 € 
Em instituições de crédito ………………………………………………………………………………… 1.055.036,97 € 
Em documentos ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00 € 
TOTAL …………………………………………………………….................................................... 1.068.213,86 € 
Todos os valores em existência totalizam um milhão, cinquenta e cinco mil e trinta e seis euros 
e noventa e sete cêntimos.------------------------------------------------------------------------------------------
Os saldos certificados pelas instituições de crédito conferem com os extratos das respetivas 
contas, conforme se comprova com as reconciliações bancárias.-----------------------------------------
Foram efetuados controlos de tesouraria mensais, que constituem documento anexo número 
dois e fazem parte integrante da presente ata.----------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 188)---------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de Autorização de Contratação de Financiamento – 
RESIALENTEJO, EIM;------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
No seguimento da autorização concedida em reunião de câmara de 07 de fevereiro de 2018, 
pela Câmara Municipal de Beja, na sua qualidade de acionista, à Resialentejo, SA, para realizar 
operações de substituição de divida, propõe-se à Câmara: ------------------------------------------------
1º - Autorizar a contratação dos seguintes contratos de financiamento, por parte da 
RESIALENTEJO, E.I.M., nos termos constantes das Fichas Técnicas apresentadas pelas respetivas 
instituições bancárias:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 

 
Tomás de Oliveira Empreiteiros, S.A. 

 

 
ACORIL 

 
 

Operação 

Financiamento a Longo 
Prazo para liquidação da 
divida à empresa Tomás 

Oliveira, S.A. 

Financiamento Médio 
Longo Prazo destinado a 

regularizar divida junto da 
empresa Tomás Oliveira, 

S.A. 

Financiamento Médio Longo 
Prazo destinado a 

regularizar contrato 
factoring 19419 com a 

ACORIL 

Entidade 
financiadora 

Novo Banco S.A. 
(50%) 

Millennium BCP 
(50%) 

Millennium BCP 
(100%) 

Montante Até 1.668.641,00 € Até 1.232.500,00 € 761.318,00 € 

Prazo Até 15 anos 180 meses 180 meses 

Taxa de Juro Euribor 12 meses + 3% Euribor 6 meses + 3,85% Euribor 6 meses + 3,85% 

 
Garantia 

1ª Hipoteca sobre o 
Parque Ambiental de 

Beja 

1ª Hipoteca sobre o 
Parque Ambiental de Beja 

2ª Hipoteca sobre o Parque 
Ambiental de Beja 

Outras 
condições 

Operação Sindicada com participação do Millennium 
BCP em 50% e do Novo Banco em 50% 

 

 

2º - Autorizar a prestação da garantia hipotecária sobre o Parque Ambiental de Beja, a favor 
do Novo Banco bem como uma segunda garantia hipotecária sobre o Parque Ambiental de 
Beja a favor do Millennium BCP;------------------------------------------------------------------------------------
3º - Submeter à Autorização da Assembleia Municipal a contratação dos supra referidos 
contratos de financiamento, por parte da RESIALENTEJO – Tratamento e Valorização de 
Resíduos, E.I.M.;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
4º - Aprovar, nos termos do nº 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de  12 de setembro, na sua 
atual redação, a presente deliberação em minuta.----------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 189)---------------------------------------------------------------------- 
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2.4. – Proposta de levantamento dos saldos finais das contas bancárias 
da EXPOBEJA;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
A liquidação administrativa da EXPOBEJA, sem informação dos ativos e passivos da empresa, 
levou a que tivessem ficado por cobrar dívidas, designadamente do Município de Beja, por 
pagar dívidas, designadamente à ACOS e aos Trabalhadores, e por levantar os saldos das duas 
contas bancárias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em termos sintéticos, os números documentados (existem outros não documentados porque não 

foram emitidas as necessárias requisições pela CMB) atrás referidos são:------------------------------------
Dívida do Município de Beja – 84.529,88 €;---------------------------------------------------------------------
Dívida à ACOS – 45.153,73 €;----------------------------------------------------------------------------------------
Dívida aos Trabalhadores – 1.239,00 € (mês de novembro). Estes trabalharam ainda durante o 
mês de dezembro por indicação da CMB, sem terem recebido.--------------------------------------------
Saldos nos bancos à data da liquidação (podem, entretanto, ter sido cobradas algumas taxas):--------
BES/Novo Banco – 15.702,57 €;-------------------------------------------------------------------------------------
CA – 4.509,32 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contactados os bancos, informaram que “podemos permitir o levantamento ou transferência 
do saldo da conta da EXPOBEJA, mediante recibo de quitação ou carta a pedir a transferência, 
com as assinaturas de quem representa as duas entidades que detinham o total do capital 
social da EXPOBEJA (a ACOS e o Município de Beja), devidamente reconhecidas na qualidade e 
com poderes para o ato”.--------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao atrás exposto, propõe-se que os saldos atuais nos referidos bancos sejam transferidos 
para a ACOS, comprometendo-se esta a pagar as dívidas aos trabalhadores e a aplicar o 
remanescente em melhoramentos no Parque de Feiras e Exposições de Beja, decididos de 
comum acordo entre a ACOS e a Câmara Municipal de Beja.-----------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 190)---------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Proposta de Alteração ao Plano de Pormenor a Norte da Circular 
Interna;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 2439 de 29 de março de 2018 da Divisão de Administração Urbanística, informando 
que tendo terminado o período de discussão pública relativa a Alteração ao Plano de 
Pormenor a Norte da Circular Interna e não tendo sido apresentada qualquer reclamação ou 
sugestão está agora o mesmo em condições de ser aprovado pela Câmara Municipal e ser 
submetido à Assembleia Municipal para posterior publicação no Diário da República.-------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

191)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.6. – Alteração ao Regulamento do Loteamento Municipal para 
Atividades Económicas – Área Norte;-------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 2438 de 29 de março de 2018 da Divisão de Administração Urbanística, propondo a 
aprovação da alteração ao artigo 7º do Regulamento do Loteamento Municipal para 
Atividades Económicas – Área Norte.-----------------------------------------------------------------------------
Na redação em vigor existe a necessidade de qualquer investidor antes de proceder às obras 
ter que fazer uma prospeção arqueológica e aquilo que se propõe é substituir essa por uma 
norma que leva à suspensão imediata dos trabalhos no local e à comunicação imediata da 
ocorrência à Câmara Municipal de Beja e aos serviços da administração do património cultural 
sempre que detetada alguma situação.--------------------------------------------------------------------------
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Assim propõe-se que o artigo em causa fique com a seguinte redação:---------------------------------
Artigo 7º (Arqueologia):---------------------------------------------------------------------------------------------
1. O aparecimento de quaisquer vestígios arqueológicos durante a realização de operações 
urbanísticas na área de intervenção deste loteamento obriga à suspensão imediata dos 
trabalhos no local e à comunicação imediata da ocorrência à Câmara Municipal de Beja e aos 
serviços da administração do património cultural.------------------------------------------------------------
2. Os trabalhos só podem recomeçar depois das instituições mencionadas no número anterior 
se pronunciarem quanto ao disposto no nº 2 do artigo 79º da Lei nº 107/2011 que estabelece 
as Bases da Política e do Regime de Proteção e Valorização do Património Cultural.----------------
3. O prazo de validade das licenças ou da admissão de comunicação prévia de operações 
urbanísticas suspende-se na eventualidade de suspensão dos trabalhos pelos motivos 
previstos em 1. e por todo o período que durar aquela suspensão.--------------------------------------
4. Os bens arqueológicos móveis ou imóveis encontrados ficam sujeitos ao disposto na 
legislação em vigor.----------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Caso venha a ser reconhecido expressa e fundamentadamente pelo Município, durante a 
vigência deste loteamento, a existência de sítios arqueológicos que venham a ser integrados 
no inventário existente com a respetiva valoração, ficarão os mesmos sujeitos às disposições 
do artigo 67º do Regulamento do PDM de Beja.----------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 192)---------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Alteração ao Regulamento do Loteamento Municipal para 
Atividades Económicas da Horta de S. Miguel;----------------------------------------------- 
 
Registo nº 2437 de 29 de março de 2018 da Divisão de Administração Urbanística, propondo a 
aprovação da alteração ao artigo 7º do Regulamento do Loteamento Municipal para 
Atividades Económicas da Horta de S. Miguel.-----------------------------------------------------------------
Na redação em vigor existe a necessidade de qualquer investidor antes de proceder às obras 
ter que fazer uma prospeção arqueológica e aquilo que se propõe é substituir essa por uma 
norma que leva à suspensão imediata dos trabalhos no local e à comunicação imediata da 
ocorrência à Câmara Municipal de Beja e aos serviços da administração do património cultural 
sempre que detetada alguma situação.--------------------------------------------------------------------------
Assim propõe-se que o artigo em causa fique com a seguinte redação:---------------------------------
Artigo 7º (Arqueologia):---------------------------------------------------------------------------------------------
1. O aparecimento de quaisquer vestígios arqueológicos durante a realização de operações 
urbanísticas na área de intervenção deste loteamento obriga à suspensão imediata dos 
trabalhos no local e à comunicação imediata da ocorrência à Câmara Municipal de Beja e aos 
serviços da administração do património cultural.------------------------------------------------------------
2. Os trabalhos só podem recomeçar depois das instituições mencionadas no número anterior 
se pronunciarem quanto ao disposto no nº 2 do artigo 79º da Lei nº 107/2011 que estabelece 
as Bases da Política e do Regime de Proteção e Valorização do Património Cultural.----------------
3. O prazo de validade das licenças ou da admissão de comunicação prévia de operações 
urbanísticas suspende-se na eventualidade de suspensão dos trabalhos pelos motivos 
previstos em 1. e por todo o período que durar aquela suspensão.--------------------------------------
4. Os bens arqueológicos móveis ou imóveis encontrados ficam sujeitos ao disposto na 
legislação em vigor.----------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Caso venha a ser reconhecido expressa e fundamentadamente pelo Município, durante a 
vigência deste loteamento, a existência de sítios arqueológicos que venham a ser integrados 
no inventário existente com a respetiva valoração, ficarão os mesmos sujeitos às disposições 
do artigo 67º do Regulamento do PDM de Beja.----------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 193)---------------------------------------------- 
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Os vereadores da CDU votaram favoravelmente as alterações aos Regulamentos dos 
Loteamentos Municipais para Atividades Económicas – Área Norte e para Atividades 
Económicas da Horta de S. Miguel, uma vez que foi assumido o compromisso de todas as 
questões relacionadas com as condições de preservação do património estarem garantidas.---- 
 
 

2.8. – Pedido de cessão de posição contratual;----------------------------------------------- 
 
Parecer de 21 de março de 2018 do Jurista Municipal, Juvenal Bastos da Cunha, informado que 
os requerentes, Manuel Joaquim Rodrigues Pedro e respetiva mulher, Maria Helena da Cruz 
Gaspar Pedro, pretendem ceder a sua posição, como promitentes-compradores da fração 
autónoma designada por letra “A”, sito na Rua Adriano Correia de Oliveira, nº 9, r/c, em Beja 
(Beja I), no contrato promessa, outorgado em 12 de dezembro de 2016, a um elemento do seu 
agregado familiar, o seu filho, Miguel Rosa Gaspar Rodrigues Pedro, por razões de não 
conseguir empréstimo bancário, que lhe permite suportar as despesas de aquisição, dada a 
idade avançada para efeitos de empréstimo bancário.------------------------------------------------------
De acordo com o referido contrato promessa estatui-se, logo na primeira cláusula, in fine, que 
contrato de promessa de compra e venda do imóvel é feito em propriedade resolúvel, 
destinado à habitação própria e permanente dos promitentes-compradores e respetivo 
agregado familiar. Ora, sendo o filho dos requerentes, um elemento do agregado familiar, que 
habita a referida habitação, há pelo menos 34 anos, desde o seu nascimento, enquadra-se 
perfeitamente no objetivo contratual do contrato promessa outorgado pelo requerente, que é, 
também, proteger o agregado familiar respetivo.-------------------------------------------------------------
Dado que o requerido não contraria a finalidade do contrato promessa em causa, antes pelo 
contrário, reforça-a, porque garante a proteção do respetivo agregado familiar, é de parecer 
que deverá ser deferido o requerimento, isto é, autorizar os promitentes-compradores a 
cederem a sua posição contratual, nos termos do artigo 424º a 427º do Código Civil, a um 
elemento do agregado familiar, isto é, ao filho do requerente, Miguel Rosa Gaspar Rodrigues 
Pedro, que reúne as melhores condições para recorrer ao crédito bancário de forma a garantir 
o cumprimento do referido contrato promessa.---------------------------------------------------------------
Foi deliberado autorizar por unanimidade.(Deliberação nº 194)-------------------------------------------- 
 
 

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

 
Requerido por Isabel Mendonça Lança Casimiro Paixão, que pretendendo vender o prédio sito 
na Rua do Carmo Velho, nº 32, em Beja, pelo valor de 15.000,00 €, 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 195)-------- 
 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender o prédio sito na Rua Manuel Homem, nº 22, em Beja, pelo valor de 
15.000,00 €, 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 196)-------- 
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2.10. – Pedidos de certidão de aumento de comproprietários;-------------------- 

 
Solicitado por Celeste Maria Fialho Raposo Cabeça de Casal de Herança, emissão de certidão 
em como não existe inconveniente no aumento de comproprietários do prédio descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 246/19910619, inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo 7 da Secção I da União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja, 
denominado “Serpe”, sito em Mombeja.------------------------------------------------------------------------
Analisado o pedido, informa-se que, do ponto de vista urbanístico e no âmbito do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação, não se vê inconveniente na pretensão.-------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 197)---------------------------------------------- 
 
Solicitado por Francisco António Nobre Gonçalves, emissão de certidão em como não existe 
inconveniente no aumento de comproprietários dos seguintes prédios:--------------------------------
Artigo 37º da Secção A, denominado “A Mainha” e descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Beja sob o nº 458/19940405, da freguesia de Cabeça Gorda.--------------------------------
Artigo 259º da Secção A, denominado “Medronhas” e descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Beja sob o nº 1585/2013040319940405, da freguesia de Cabeça Gorda.----------------
Analisado o pedido, informa-se que, do ponto de vista urbanístico e no âmbito do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação, não se vê inconveniente na pretensão.-------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 198)---------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Pedido de certidão de infraestruturas;------------------------------------------------ 
 
Solicitado pelo BEJAPARK Imobiliária, SA, emissão de certidão, nos termos do artigo 49º, nº 2 do 
Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, que a caução a que se refere o 
artigo 54º do referido Decreto-Lei, é suficiente para garantir a boa execução das obras nos 
lotes sitos na Horta Água Doce, União das Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da 
Feira a seguir descritos:----------------------------------------------------------------------------------------------
Lote 13 para construção, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 1351, e 
inscrito na Matriz Predial Urbana sob o nº 3032;--------------------------------------------------------------
Lote 14 para construção, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 1352, e 
inscrito na Matriz Predial Urbana sob o nº 3034;--------------------------------------------------------------
Lote 15 para construção, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 1353, e 
inscrito na Matriz Predial Urbana sob o nº 3036;--------------------------------------------------------------
Lote 16 para construção, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 1354, e 
inscrito na Matriz Predial Urbana sob o nº 3038;--------------------------------------------------------------
Lote 17 para construção, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 1355, e 
inscrito na Matriz Predial Urbana sob o nº 3040;--------------------------------------------------------------
Lote 18 para construção, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 1356, e 
inscrito na Matriz Predial Urbana sob o nº 3042;--------------------------------------------------------------
Lote 19 para construção, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 1357, e 
inscrito na Matriz Predial Urbana sob o nº 3044;--------------------------------------------------------------
Lote 20 para construção, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 1358, e 
inscrito na Matriz Predial Urbana sob o nº 3046;--------------------------------------------------------------
Lote 21 para construção, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 1359, e 
inscrito na Matriz Predial Urbana sob o nº 3048;--------------------------------------------------------------
Lote 22 para construção, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 1360, e 
inscrito na Matriz Predial Urbana sob o nº 3050;--------------------------------------------------------------
Lote 23 para construção, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 1361, e 
inscrito na Matriz Predial Urbana sob o nº 3052;--------------------------------------------------------------
Lote 24 para construção, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 1362, e 
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inscrito na Matriz Predial Urbana sob o nº 3054;--------------------------------------------------------------
Lote 25 para construção, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 1363, e 
inscrito na Matriz Predial Urbana sob o nº 3056;--------------------------------------------------------------
Lote 26 para construção, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 1364, e 
inscrito na Matriz Predial Urbana sob o nº 3058;--------------------------------------------------------------
Lote 27 para construção, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 1365, e 
inscrito na Matriz Predial Urbana sob o nº 3060;--------------------------------------------------------------
Lote 28 para construção, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 1366, e 
inscrito na Matriz Predial Urbana sob o nº 3062;--------------------------------------------------------------
Lote 29 para construção, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 1367, e 
inscrito na Matriz Predial Urbana sob o nº 3064;--------------------------------------------------------------
Lote 30 para construção, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 1368, e 
inscrito na Matriz Predial Urbana sob o nº 3066;--------------------------------------------------------------
Lote 31 para construção, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 1369, e 
inscrito na Matriz Predial Urbana sob o nº 3068;--------------------------------------------------------------
Lote 32 para construção, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 1370, e 
inscrito na Matriz Predial Urbana sob o nº 3070;--------------------------------------------------------------
Lote 33 para construção, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 1371, e 
inscrito na Matriz Predial Urbana sob o nº 3072;--------------------------------------------------------------
Lote 34 para construção, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 1372, e 
inscrito na Matriz Predial Urbana sob o nº 3074;--------------------------------------------------------------
Lote 35 para construção, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 1373, e 
inscrito na Matriz Predial Urbana sob o nº 3076;--------------------------------------------------------------
Lote 36 para construção, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 1374, e 
inscrito na Matriz Predial Urbana sob o nº 3078;--------------------------------------------------------------
Lote 37 para construção, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 1375, e 
inscrito na Matriz Predial Urbana sob o nº 3080.--------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 199)---------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Proposta de aprovação de Edital;--------------------------------------------------------- 
 
Presente o Edital para início do procedimento para elaboração do Regulamento do Conselho 
Municipal da Juventude do Concelho de Beja, que constitui documento anexo número três e 
fazem parte integrante da presente ata.-------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 200)---------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário sugeriu que este Edital fosse enviado às associações juvenis de 
forma a recolher contributos das mesmas.---------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.13. – Proposta de atribuição de medalhas de bons serviços municipais;- 

 
Presente a relação de trabalhadores do Município, trabalhadores da EMAS – Empresa 
Municipal de Água e Saneamento de Beja, EM, Juntas e Uniões de Freguesia e BVB, propostos 
para atribuição de Medalhas de Bons Serviços Municipais no ano de 2018, que constitui 
documento anexo número quatro e faz parte integrante da presente ata.----------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 201)---------------------------------------------- 
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2.14. – Aceitação de doação de pintura com o título “Beja nas Sombras 
do Passado”;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente o contrato de doação de uma pintura da autoria de Leonel Borrela, com o título 
“Beja nas Sombras do Passado”, técnica mista sobre madeira, a celebrar entre Francisco 
Lopes Pereira Guerreiro e a Câmara Municipal de Beja, ao qual foi atribuído um valor de 
300,00 € e um conjunto de documentos/anotações avulso.------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade aceitar a doação.(Deliberação nº 202)---------------------------------- 
 
 

2.15. – Pedido de anulação de fatura/recibo;------------------------------------------------- 
 
Registo nº 1219 de 16 de fevereiro de 2018 do Serviço de Educação solicitando a anulação da 
fatura/recibo nº 004/320, no valor de 29,20 €, uma vez que aquando do processamento 
mensal referente a dezembro de 2017, já havia sido emitida a Declaração da Segurança Social 
situando o agregado familiar em questão no 1º Escalação (Escalão A), estando este isento de 
pagamento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado anular por unanimidade.(Deliberação nº 203)---------------------------------------------- 
 
 

2.16. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licença para a realização de ação de sensibilização;--------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro de Paralisia Cerebral de Beja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença para a realização de ação de sensibilização para a consignação 
do IRS, através da distribuição de flyers, dia 11 de abril de 2018.------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 204)----------------------------------------------- 
 
 

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

 
Solicitado pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Beja, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização de 
baile na Casa do Povo de Baleizão, dia 24 de março de 2018.----------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 205)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Junta de Freguesia de Baleizão, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído, para realização de baile com DJ, no âmbito das 
comemorações do 44º Aniversário do 25 de Abril na Casa do Povo, dia 21 de março de 2018.---
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 206)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Casa do Povo de Penedo Gordo, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão de licença especial de ruído, para realização de baile no pavilhão 
gimnodesportivo de Penedo Gordo, dia 29 de março de 2018.--------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 207)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Comissão de Festas de São Matias, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão de licença especial de ruído, para realização de baile com música ao vivo, no 
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âmbito das festas da Páscoa, na Casa do Povo, dia 31 de março de 2018.------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 208)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Comissão de Festas de São Matias, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão de licença de recinto improvisado, para largada de toiros na Rua Dr. António 
Covas Lima, dia 31 de março de 2018.----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 209)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Desportivo e Recreativo Salvadense, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização de baile da pinha, no Cine-
Monumental de Salvada, dia 31 de março de 2018.----------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 210)----------------------------------------------- 
 
 

2.18. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativas à cedência 
de transportes;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Grupo Coral Feminino do Centro de Cultura, Recreio e Desporto de Santa 
Vitória “Estrelas do Alentejo”, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 
transportes para uma deslocação a Tires.-----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 211)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral da Casa do Povo de Salvada, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Cascais.---------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 212)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Casa do Povo de Baleizão, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação ao Zoomarine.---------------------------------------------- 
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 213)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Fundação Manuel Gerardo de Sousa e Castro, a isenção de pagamento de 
taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação à Ericeira-------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 214)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Para a Defesa do Património Cultural da Região de Beja, a isenção 
de pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Lisboa.--------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 215)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Rufar & Bombar – Associação Cultural, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação o Pinhal Novo.--------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 216)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Lisboa. Por informação dos serviços, 
esta deslocação ficou sem efeito.----------------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Solicitado pelo Centro Paroquial e Social do Salvador, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Lisboa.----------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 217)----------------------------------------------- 
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Solicitado pelo Beja Basket Clube, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 
transporte para uma deslocação a Portimão.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 218)----------------------------------------------- 
 
 

2.19. – Resumo Diário de Tesouraria nº 64, relativo ao dia quatro de abril 
de dois mil e dezoito;----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de oitocentos e cinco mil 
e trezentos e cinquenta e dois euros, sendo duzentos e setenta e sete mil, quatrocentos e 
noventa e três euros e oitenta e três cêntimos de operações orçamentais e quinhentos e 
vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e oito euros e dezassete cêntimos de operações não 
orçamentais.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
Neste período não se registou qualquer intervenção.-------------------------------------------------------- 
 
 

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 onze horas e 
quinze minutos da qual, para constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57º da Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro, que eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, 
nomeado por deliberação de câmara, datado de 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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