
 
 

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 treze, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 

vinte de junho 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, João Manuel Rocha da Silva, Vítor Manuel Gomes 
Baia Santos Picado e Sónia Maria Horta do Calvário.---------------------------------------------------------
A assessorar o Executivo esteve também presente o Jurista, Dr. Juvenal Bastos da Cunha.--------
Secretariou a reunião, 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.---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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 forna:--------------------------- 
 

 

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

 
 

1.1. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O vereador Arlindo Morais informou que o Relatório da Beja Romana, solicitado pelos 
vereadores da CDU, se encontra no Gabinete de Apoio para ser levantado.----------------------------
Relativamente ao Plano do Beja Educa referiu que estando o mesmo a ser reestruturado irá 
levar mais algum tempo, contudo assim que estiver terminado será com certeza 
disponibilizado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário perguntou como é que está a situação relativamente aos subsídios 
para a Comissão de Festas de São Brissos, Nossa Senhora das Neves e Padrão.----------------------- 
 
O vereador Arlindo Morais informou, relativamente à Comissão de Festas de São Brissos, que 
foi paga uma tranche no valor de 750,00 € e será depois disponibilizada a segunda tranche.----- 
 
A vereadora Sónia Calvário referiu que não foi isso que veio à reunião de câmara, daí ter 
levantado a questão. Relativamente às Comissões de Festas de Nossa Senhora das Neves e 
Padrão tinha o vereador ficado de ver o valor a atribuir, porque conforme alertou na reunião a 
Freguesia das Neves tem duas Comissões de Festas constituídas e o que se passou no ano 
anterior foi que o valor de 1.500,00 € previsto no PAMA foi acordado com as mesmas e com a 
Junta de Freguesia, atribuindo-se 1.200,00 € a uma e 300,00 € a outra, por uma questão de 
dimensão.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado colocou as seguintes questões:----------------------------------------------------
Qual o ponto de situação relativamente ao ACEEP – Acordo Coletivo de Entidade Empregadora 
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Pública.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Plano Beja Educa e sendo um Plano, obviamente que há necessidade de ir 
sendo alterado em função das necessidades, mas efetivamente o que solicita é uma cópia 
daquilo que foi candidatado.----------------------------------------------------------------------------------------
Sendo público a posição que a Câmara Municipal de Beja tem relativamente à assunção de 
responsabilidades ao nível da Educação, perguntou o que é que está a ser previsto neste 
âmbito e como é que a autarquia se está a preparar tendo em conta o início do próximo ano 
letivo. Solicitou também uma cópia da ata do Conselho Municipal de Educação.---------------------
Perguntou também qual o ponto da situação relativamente à iluminação pública na Rua que 
confronta com a ribeira de Santa Vitória e à intervenção no Arco dos Prazeres, questões que 
levantou há algum tempo, disse.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Arlindo Morais informou que no Conselho Municipal de Educação realizado ontem 
abordou-se a apresentação, por parte dos diretores, da avaliação do 2º período do ano letivo e 
foi efetuada uma reflexão sobre o plano anual de atividades. Foi veemente abordada, pela 
associação de pais, a promessa do anterior executivo relativamente à pintura do pavilhão de 
Santa Maria, compromisso que este executivo agora assumiu.--------------------------------------------
Sobre as perspetivas do próximo ano letivo a câmara municipal não pode intervir na 
flexibilização curricular nem num conjunto de procedimentos até a nível legislativo que estão a 
decorrer. Em relação aos acordos de execução ainda não foram chamados para os debater 
mas quando isso acontecer com certeza que irão defender ao máximo todos os agrupamentos 
e escolas, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Relativamente à iluminação pública e Arco dos Prazeres o vereador Luís Miranda disse não ter 
ainda novidades para dar ao vereador Vítor Picado.---------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio informou, relativamente ao Acordo Coletivo de 
Entidade Empregadora Pública, que foi hoje mesmo remetida ao STAL a contraproposta da 
Câmara Municipal de Beja que praticamente aceita tudo aquilo que foi proposto com exceção 
do suplemento dos dias de férias.---------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao descongelamento parcial de carreiras a Câmara Municipal cumpre 
inteiramente a Lei, houve algumas dificuldades de avaliação neste e no ano anterior para 
efeitos do apuramento de pontuações dos trabalhadores para determinar quem está, ou não, 
abrangido pelo descongelamento em termos de reposição de vencimentos e todas as pessoas 
que sejam abrangidas, no próximo dia 22, já serão contempladas com o retroativo de janeiro a 
junho, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador João Rocha perguntou se as 35 horas propostas no Acordo Coletivo de Entidade 
Empregadora Pública pelo STAL são para todos os funcionários.------------------------------------------
Perguntou também se a Câmara Municipal de Beja já tomou alguma posição relativamente ao 
Plano Nacional de Investimentos para 2030, uma vez que grande parte do Alentejo não está 
contemplada, região que irá ter um potencial agrícola e de desenvolvimento económico no 
top.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerou que fazer seminários não chega, porque aquilo que se quer e pretende está 
perfeitamente definido e portanto tem que haver vontade política dos governos para resolver 
estas questões, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Relativamente às 35 horas o Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que desde 
que o senhor vereador João Rocha, enquanto Presidente no mandato anterior, repôs esse 
horário, o atual executivo não o alterou. Neste Acordo Coletivo de Entidade Empregadora 
Pública, será contemplada a tolerância de ponto do Carnaval que abrange apenas os 230 
funcionários sindicalizados, mas a intenção é aplicar estas condições a todos os trabalhadores 
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da autarquia, incluindo naturalmente as 35 horas.------------------------------------------------------------
Relativamente ao Plano Nacional de Investimentos e PNPOT, a Câmara Municipal de Beja tem 
uma posição muito clara. Neste momento está a participar em todas as discussões que 
envolvem estas matérias e quando o vereador João Rocha diz que não basta fazer seminários 
concorda, mas os seminários, quando são bem feitos e envolvem pessoas tecnicamente 
competentes, são um ótimo auxiliar para sustentarem a posição da Câmara Municipal e 
depois, junto do poder político, poder reivindicar com uma capacidade diferente e 
tecnicamente mais sustentada essas mesmas reivindicações.---------------------------------------------
A Câmara Municipal está atenta, está junto dos munícipes de Beja e do Baixo Alentejo e 
entende que no próximo Quadro Comunitário tem que haver um sinal muito intenso de que a 
situação não ficará na mesma.--------------------------------------------------------------------------------------
A informação que têm do governo e que foi comunicada oficialmente hoje é que o Plano 
Nacional de Investimentos 2030 não está fechado e politicamente não foi validado. 
Naturalmente que, embora isto tenha sido um comunicado oficial, não os tranquiliza, portanto 
continuarão atentos e esperam que algumas das aspirações de Beja sejam concretizadas e 
tenham um papel relevante, quer no PNPOT, quer no Quadro Estratégico 2030, disse.------------- 
 
O vereador Luís Miranda referiu que a Câmara Municipal de Beja está totalmente disponível e 
empenhada para que no Plano de Investimentos 2030, todas estas questões seja colocadas e 
devidamente garantidas. Da sua parte nunca esteve convencido de que seria possível inscrever 
no Quadro de Revisão do atual Quadro Comunitário as obras que todos reivindicamos, como a 
Federação do PS assumiu, mas também está convencido que é decisivo intervir no Quadro de 
elaboração do Plano Nacional de Investimentos 2030.-------------------------------------------------------
O Ministro do Planeamento e Infraestruturas fez sair hoje uma nota a contradizer aquilo que 
foi ontem noticiado no Jornal “O Público” e se isso aconteceu foi porque houve necessidade de 
esclarecer o que se estava a passar. Essa nota diz o seguinte e citou:------------------------------------
“Não existe qualquer lista politicamente validada de investimentos para a década de 2030;-----
Os investimentos a realizar nessa década vão constar do Programa Nacional de Investimentos 
2030;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O PNI 2030 contemplará os grandes investimentos nas áreas de transportes, mobilidade, 
ambiente e energia;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Os projetos a incluir no PNI 2030 serão alvo de um grande debate nacional, que incluirá a 
realização de sessões temáticas, que se realizarão em todo o país e a avaliação pelo Conselho 
Superior de Obras Públicas e pela Assembleia da República tal como está assumido no 
programa do governo.” fim de citação, portanto, dito isto, acha que todos se devem colocar do 
mesmo lado, tanto naquilo que se refere à discussão do PNPOT, como naquilo que se refere à 
discussão do PNI 2030, uma vez que lhe parece estarem todos de acordo sobre todas as 
questões que amplamente são conhecidas.---------------------------------------------------------------------
Aproveitou ainda para convidar os vereadores a participarem no Seminário sobre 
Acessibilidades que se realizará dia 28 de junho para na sessão de encerramento exporem o 
seu ponto de vista, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A vereadora Sónia Calvário aproveitou para perguntar ao Senhor Presidente se a consegue 
esclarecer relativamente ao porquê do troço que está concluído cerca de Santa Margarida do 
Sado ainda se encontrar fechado.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, considerou que esta é uma das matérias em que a 
administração tem andado mal porque, tanto a Brisa como as Infraestruturas de Portugal, 
devem uma explicação aos municípios que estão mais perto daquele troço e ao país em geral 
sobre a razão daqueles quilómetros não estarem abertos.-------------------------------------------------
A sua opinião pessoal é que não tem nada a ver com tempos políticos nem com falta de 
vontade, como já ouviu, mas sim por existir um erro técnico gravíssimo, que ninguém quer 
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assumir, na formulação daquela via no encaixe das portagens de Grândola Sul, nomeadamente 
na Via Verde, ou seja, o facto da autoestrada encaixar a cerca de 50 metros das cabines de 
portagem cria um constrangimento enorme de circulação e uma situação de perigo 
absolutamente preocupante porque obriga a quem vai para a Via Verde ter que atravessar a 
estrada a 90 graus, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda, relativamente à questão da vereadora Sónia Calvário sobre a Câmara 
Municipal de Beja tentar saber o que se passa, referiu que ele também gostava de saber e aliás 
é uma pergunta que faz muitas vezes a quem de direito e nunca obteve resposta, portanto é 
tempo de fazer a pergunta de outra forma porque é totalmente incompreensível como é que 
existe um troço de 16 quilómetros de estrada concluído e fechado há meses que poderia evitar 
o atravessamento de uma localidade e a perigosidade que a atual estrada apresenta, disse.----- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Pedido de Declaração de Interesse Público Municipal;-------------------- 
 
Solicitado por Sociedade Agrícola do Monte Novo e Figueirinha, Ldª, a emissão de declaração 
de Interesse Público Municipal, relativo a Projeto Empresarial a ser desenvolvido pela entidade 
requerente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analisado o conteúdo da exposição apresentada informa-se que a empresa desenvolve 
atividades agrícolas, complementadas com um complexo agroindustrial, ao longo dos últimos 
anos, nas áreas de produção de vinhos e azeites, desde o início do século.----------------------------
A atividade desenvolvida tem vindo a ser incrementada desde a sua fundação na componente 
agrícola e industrial.---------------------------------------------------------------------------------------------------
A empresa no que respeita à atividade agroindustrial, para além do processamento da 
produção própria tem uma forte componente de prestação de serviços externos.------------------
A área ocupada pela instalação agroindustrial situa-se no interior da exploração agrícola e tem 
vindo a crescer a partir da área e não tem qualquer justificação que as ampliações necessárias 
se venham a desenrolar fora desta área.------------------------------------------------------------------------
Assim, propõe-se que seja emitido parecer favorável ao pedido de interesse público municipal 
do projeto empresarial, conforme solicitado.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade declarar o projeto de interesse público municipal e submeter 
à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 334)-------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Pagamento de indeminização por danos em viatura causados por 

infiltração proveniente da obra do Parque de Estacionamento da 

Mouraria.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 277 de 12 de janeiro de 2018 do Serviço de Trânsito e Mobilidade, informando que 
o requerente José Manuel Batista Sousa, assinante do Parque da Mouraria, apresentou uma 
reclamação na data de 27 de dezembro de 2017, alegando que devido a infiltrações de água 
provenientes da cobertura do parque de estacionamento a pintura do seu veículo foi 
danificada tendo apresentado na data de 04 de janeiro de 2018 um orçamento no valor de 
280,00 €, ao qual acresce 23% de IVA, resultando num total de 344,40 €, para a reparação da 
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viatura.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O assunto foi avaliado no local e verificou-se a veracidade da reclamação apresentada pelo 
requerente. Devido a defeitos da obra de construção do Jardim do Parque da Mouraria em 
Beja ocorrem infiltrações de água no interior do estacionamento.---------------------------------------
Uma situação semelhante no mesmo parque já tinha acontecido anteriormente e a empresa 
construtora CONSDEP, Engenharia e Construção, S.A. reparou os defeitos da construção e 
assumiu a reparação dos danos no veículo danificado. Verifica-se agora que na zona 
anteriormente reparada abriu uma nova fissura. Tendo em consideração que a receção 
provisória da obra ocorreu na data de 26 de fevereiro de 2013 e que ainda se encontra a 
decorrer o prazo da garantia previsto no artigo 397º do Código dos Contratos Públicos, será da 
responsabilidade da empresa construtora do edifício a reparação dos defeitos da obra e, no 
âmbito da responsabilidade civil do empreiteiro, o suporte com as despesas da reparação do 
veículo danificado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Propõe-se assim que o assunto seja encaminhado para o Serviço de Obras e Fiscalização. O 
requerente solicita uma decisão urgente porque se o veículo permanecer nas condições em 
que se encontra os danos na pintura irão alastrar. O anterior processo desde a apresentação 
da reclamação até à resolução foi muito longo, tendo demorado cerca de 2 anos.------------------
Foi consultado o serviço de Património para que informasse se existe seguro para o parque de 
estacionamento da Mouraria atendendo a que o prazo de garantia da obra de empreitada está 
a terminar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Este serviço informou que o parque de estacionamento da Mouraria não tem seguro para o 
edifício nem para o recheio. Justificou este facto porque o edifício ainda não se encontra 
constituído para esse fim estando dividido em dois artigos de habitação. É preciso unificar 
estes artigos e mudar a afetação para parque de estacionamento. Só quando este processo 
estiver concluído é que é possível propor um seguro para este edifício que está a ser utilizado 
de forma pública para estacionamento.--------------------------------------------------------------------------
Considera-se ser urgente resolver a situação já que no caso de ocorrência de alguma situação 
anómala poderá trazer graves responsabilidades para o Município de Beja.---------------------------
Foi deliberado por unanimidade indemnizar o requerente, no valor total de 344,40 
€.(Deliberação nº 335)-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Anexação dos prédios sitos na Rua Tenente Valadim, nº 32 e 34 em 

Beja, para registo do Parque de Estacionamento do Bairro da Mouraria;--- 
 
Na sequência do assunto anterior propôs-se a anexação dos prédios sitos na Rua Tenente 
Valadim, nº 32 e 34 em Beja, descritos na Conservatória do Registo Predial de Beja sob os nºs 
1162/19970627 e 1161/19970627, ambos da freguesia de Salvador e inscritos na matriz predial 
urbana na União de Freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da Feira) sob os artigos 1619 e 
1621, respetivamente, para registo do Parque de Estacionamento do Bairro da Mouraria.--------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 336)---------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Revisão de preços da empreitada de Reabilitação da cobertura da 

Escola Básica 1 da Salvada;-------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 4217 de 05 de junho de 2018 do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, dando conhecimento do cálculo definitivo da revisão de preços da empreitada de 
Reabilitação da cobertura da Escola Básica 1 da Salvada, cujo valor é nulo.----------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 337)---------------------------------------------- 
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2.5. – Proposta de adjudicação, aprovação de minutas e repartições de 

encargos relativas aos contratos avulso para aquisição de serviços de 

vigilância nos diversos edifícios municipais;---------------------------------------------------- 

 
Presente a minuta de contrato avulso de aquisição de serviços de vigilância nos diversos 

edifícios municipais, Lote 1 (Paços do Concelho) e Lote 2 (Parque de Materiais), que constitui 
documento anexo número um e faz parte integrante da presente ata, onde consta a seguinte 
repartição de encargos:---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ano 2018 (6 meses) 2019 (12 meses) 2020 (6 meses) 

Valor 
s/IVA 

Lote 1 7.434,00 € 14.868,00 € 7.434,00 € 

Lote 2 14.712,00 € 29.424,00 € 14.712,00 € 
 

Foi deliberado por unanimidade adjudicar o Lote 1 (Paços do Concelho) e Lote 2 (Parque de 

Materiais) à empresa Ronsegur – Rondas e Segurança, Ldª, pelo valor de 7.434,00 € + IVA e 
14.712,00 € + IVA, respetivamente. Mais foi deliberado aprovar a respetiva minuta e submeter 
a repartição de encargos à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 338)----------------------------------- 
 
Presente a minuta de contrato avulso de aquisição de serviços de vigilância nos diversos 

edifícios municipais, Lote 3 (Parque de Campismo) e Lote 4 (Parque de estacionamento 

subterrâneo da Avenida Miguel Fernandes), que constitui documento anexo número dois e faz 
parte integrante da presente ata, onde consta a seguinte repartição de encargos:------------------ 
 

Ano 2018 (6 meses) 2019 (12 meses) 2020 (6 meses) 

Valor 
s/IVA 

Lote 3 11.820,17 € 23.640,34 € 11.820,17 € 

Lote 4 1.713,96 € 3.497,92 € 1.713,96 € 
 

Foi deliberado por unanimidade adjudicar o Lote 3 (Parque de Campismo) e Lote 4 (Parque de 

estacionamento subterrâneo da Avenida Miguel Fernandes) à empresa Look 4 Security, Unipessoal, 
Ldª, pelo valor de 11.820,17 € + IVA e 1.713,96 € + IVA, respetivamente. Mais foi deliberado 
aprovar a respetiva minuta e submeter a repartição de encargos à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 339)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Presente a minuta de contrato avulso de aquisição de serviços de vigilância nos diversos 

edifícios municipais, Lote 5 (Biblioteca Municipal), que constitui documento anexo número três 
e faz parte integrante da presente ata, onde consta a seguinte repartição de encargos:----------- 
 

Ano 2018 (6 meses) 2019 (12 meses) 2020 (6 meses) 

Valor s/IVA 858,00 € 1.716,00 € 858,00 € 
 

Foi deliberado por unanimidade adjudicar o Lote 5 (Biblioteca Municipal) à empresa Cosmos – 
Segurança Privada, Ldª, pelo valor de 858,00 € + IVA. Mais foi deliberado aprovar a respetiva 
minuta e submeter a repartição de encargos à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 340)--------- 
 

2.6. – Proposta de abertura de um procedimento por Concurso Público 

para a concessão da Cafetaria do Castelo;------------------------------------------------------- 

 
Informação de 08 de junho de 2018 do Gabinete de Desenvolvimento, Empreendedorismo e 
Inovação, dando conhecimento que o espaço da cafetaria do Castelo de Beja, encontra-se sem 
ocupação por abandono do anterior concessionário, sendo de todo o interesse o 
funcionamento do mesmo, como apoio aos visitantes deste Monumento Nacional.----------------
Torna-se, assim, necessário proceder à concessão do espaço acima referido submetendo-se à 
consideração superior, nos termos do disposto no artigo 36º do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 
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de janeiro (Código dos Contratos Públicos), a presente proposta que visa obter autorização para o 
seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Escolha do tipo de procedimento: Para os efeitos previstos no artigo 38º do CCP, propõe-se, 
em função do valor e de acordo com a alínea c) do nº 1 do artigo 20º, do mesmo diploma, a 
aplicação do procedimento por Concurso Publico.------------------------------------------------------------
Aprovação das peças do procedimento (nos termos do disposto no nº 2 do artigo 40º do CCP): 
Programa de Concurso e Caderno de Encargos, que constituem documento anexo número 
quatro e fazem parte integrante da presente ata, Listagem de equipamento a afetar à 
concessão, Aviso de abertura de concurso e Declaração de conflito de interesses.------------------
Designação do Júri: Ao abrigo do artigo 67º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 
29 de janeiro, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto, propõe-se 
a nomeação dos seguintes técnicos para membros do júri do procedimento:-------------------------
Presidente: João Margalha;------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Maria João Macedo e Margarida Duarte;--------------------------------------------------
Vogais suplentes: Ana Bela Correia e Dora Marcelino.-------------------------------------------------------
Propõe-se igualmente que sejam delegadas na comissão de análise todas as competências 
inerentes aos procedimentos pré-contratuais a realizar no âmbito do CCP, sem prejuízo do 
referido no nº 2 do seu artigo 69º.--------------------------------------------------------------------------------
Preço Base: O preço para a atribuição da concessão de espaço é de 200,00 €.------------------------
Critério de Adjudicação: A adjudicação será feita segundo o critério da proposta 
economicamente mais vantajosa com base nos critérios definidos no programa de concurso e 
caderno de encargos.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Gestor do Contrato: Para efeitos do disposto no artigo 290º-A do CCP, o gestor do contrato a 
identificar no seu texto deverá ser a Arqtª Margarida Duarte devendo o mesmo constar do 
respetivo contrato.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 341)---------------------------------------------- 
 
Os vereadores da CDU votaram favoravelmente, contudo não deixaram de alertar que 
podendo o horário ser prolongado até às 02:00 horas, como já aconteceu, o mais certo é haver 
reclamações devido ao ruído, para além de que a Direção Regional de Cultura, depois da 
intervenção na Torre de Menagem, ter dado indicações claras no sentido de não realizar festas 
ou qualquer iniciativa que pudesse colocar em causa a estrutura da muralha, pelo que deve 
haver um acompanhamento eficaz áquilo que está estabelecido no caderno de encargos.-------- 
 
 

2.7. – Pedido de parecer vinculativo relativo à isenção de IMT – Imposto 

Municipal sobre as Transmissões Onerosas;--------------------------------------------------- 
 
A Autoridade Tributária e Aduaneira, nos termos do disposto no nos 3 e 4, do artigo 10º do 
Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, doravante 
designado por CIMT, solicita parecer municipal vinculativo, relativo a isenção de IMT, na 
transmissão onerosa, no contexto de aquisição de prédio rústico, sito em CARRASCO, inscrito na 
matriz da União de Freguesias de Salvada e Quintos, sob o nº 26, da secção 1E, destinado à 
instalação de jovens agricultores, requerida por Francisco Lampreia Ferreira da Silva, 

Sociedade Unipessoal, Ldª, candidato aos apoios previstos no Decreto-Lei nº 81/91, de 18 de 
fevereiro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em 28 de fevereiro de 2018 o requerente requer à Câmara Municipal de Beja isenção de IMT, 
até ao valor de 92.407,00 €, na compra de prédio rústico referido, descrito no Registo Predial 
sob o nº 266/19900104, que se irá realizar por um valor de 120.000,00 €, informando, ainda, o 
requerente que o terreno se destina à instalação como jovem agricultor (tendo projeto 

submetido com a referência PDR2020 – 321 – 038128), ao abrigo da alínea j) do artigo 6º do CIMT.--
Em 15 de março de 2018, o Senhor vereador Luís Miranda envia à Repartição de Finanças do 
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concelho de Beja, cópia do pedido do requerente, informando que este foi notificado, em 12 
de março de 2018, para suprir as deficiências do processo, nomeadamente cópia dos 
documentos da candidatura, em concreto, os documentos comprovativos dos investimentos 
aprovados e o respetivo valor (em princípio, constante da “ficha Resumo da Operação”) e do valor do 

prémio à primeira instalação de jovem agricultor (Decreto-Lei nº 81/91, de 19.02 (artigo 10º nº 2 alínea 

e) do CIMT).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em 03 de abril de 2018, o vereador Luís Miranda expede ofício ao Chefe da Repartição de 
Finanças do concelho de Beja, remetendo os elementos apresentados pelo requerente, a 
corrigir as deficiências de instrução do processo, ficando a Câmara a aguardar que o Chefe de 
Repartição de Finanças lhe solicite parecer vinculativo nos termos do artigo 10º, nº 4 do CIMT. 
Em 02 de maio de 2018, o Chefe da Repartição de Finanças, por ofício recebido pela Câmara 
em 04 de maio de 2018, solicita a esta parecer vinculativo nos termos do ponto anterior, isto 
é, nos termos do nº 4, do artigo 10º do CIMT, conjugado com o disposto nº 3 do mesmo 
artigo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depois destas vicissitudes procedimentais e analisados os documentos solicitados ao 
requerente, supra identificados, que fazem parte integrante do presente parecer e que se dão 
aqui como inteiramente reproduzidos, nomeadamente, o comprovativo de submissão de 
candidatura, de 08 de julho de 2017, a comunicação da decisão de aprovação, de 07 de março 
de 2018, e a validação das condicionantes ao termo de aceitação, de 13 de março de 2018, 
verifica-se que o requerido, isto é, a isenção a que se refere a alínea j) do artigo 6º do CIMT 

pode ser reconhecida pela Câmara Municipal, dado estar comprovado que se encontram 
preenchidos os requisitos para a sua atribuição, nos termos e para os efeitos do artigo 10º, nº 
3, do mesmo código, isto é, do CIMT.----------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda acrescentou que depois de ter obtido mais esclarecimentos sobre o 
assunto, o requerente cumpre os critérios para se poder candidatar a esta isenção que é 
concedida até ao valor de 92.407,00 €, isto é, a isenção corresponde a 5% deste valor.------------
Esta propriedade será adquirida por 120.000,00 € e o valor que supera os 92.407,00 €, cerca 
de 27.500,00 € serão sujeitos ao IMT de 5%.--------------------------------------------------------------------
Dentro da política da Câmara Municipal de Beja, de incentivo à instalação de jovens 
agricultores e tendo em conta as isenções que têm sido dadas à instalação de novas empresas, 
considera que esta isenção deve merecer o parecer favorável vinculativo.----------------------------- 
 
Os vereadores da CDU abstiveram-se na presente deliberação por considerarem que existe 
promiscuidade do Governo em isentar impostos, neste caso, que são das autarquias, ou seja, 
se o Governo quer isentar, que o faça, mas depois deveria transferir o valor para a Câmara 
Municipal, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU emitir parecer 
favorável.(Deliberação nº 342)--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Pedido de isenção do pagamento das taxas de apreciação de 

pedido de autorização especial de vias públicas afetas ao trânsito de 

veículos;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 4309 de 07 de junho do Serviço de Trânsito e Mobilidade, informando que a 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Beja, solicitou a isenção de taxas que, 
no caso em questão, são de “apreciação de pedido de autorização especial de vias públicas 
afetas ao trânsito de veículos”, no valor de 14,57 € e “emissão de licenças de interrupção de 
trânsito”, no valor de 9,71 €. De acordo com o artigo 8º, nº 1, alínea f) do Regulamento Geral 
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de Taxas Municipais (RGTM) podem beneficiar de isenção total ou parcial de taxas municipais 
“as pessoas coletivas quando esteja em causa a prática de atos ou factos que propiciem, 
comprovadamente, a concretização de ações de manifesto interesse público municipal”.--------
Ao abrigo do artigo 9º, nº 3 do mesmo Regulamento compete à Câmara Municipal decidir 
sobre a isenção solicitada.-------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 343)-----------------------------------------------  
 
 

2.9. – Pedido de certidão de direito de preferência;-------------------------------------- 
 
Requerido por Marcelino Ascensão Vultos Batista, que pretendendo vender o prédio sito na 
Rua da Associação de Moradores, nº 2 no Bairro da Esperança, em Beja, vem solicitar à Câmara 
Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência. 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 344)-------- 
 
 

2.10. – Pedido de certidão de constituição em comproprietários;--------------- 

 
Requerido por Maria Margarida Maciel Freire d’Andrade, a emissão de certidão em como não 
existe inconveniente na constituição em comproprietários do prédio misto denominado 
“Ferragiais de Cima“, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 
527/19980204, inscrito na matriz predial sob o artigo 114, Secção A (rústica) e os artigos 
urbanos nos 885 e 896 da União de Freguesias de Santa Vitoria e Mombeja.---------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 345)----------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Pedido de certidão de emparcelamento de prédios rústicos;----------- 

 
Requerido por Pedro Miguel Montes Guerreiro, a emissão de certidão em como não existe 
inconveniente no emparcelamento dos dois prédios rústicos a seguir indicados:--------------------
Prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 305/19900430, 
denominado “Fonte do Mouro“ e inscrito na matriz sob o artigo 235, secção C da União de 
Freguesias de Salvador e Santa Maria da Feira, em Beja;----------------------------------------------------
Prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 1905/20091028, 
denominado “Monte do Rebentão“ e inscrito na matriz sob o artigo 95, secção C da União de 
Freguesias de Salvador e Santa Maria da Feira, em Beja;----------------------------------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 346)----------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Propostas de atribuição de subsídios;------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Beja, para aquisição de 
um Veículo Florestal de Combate a Incêndios.-----------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 10.000,00 
€.(Deliberação nº 347)-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral da Freguesia de Cabeça Gorda, para fazer face às despesas com a 
organização do XXII Encontro e Desfile Noturno de Grupos Corais, no dia 28 de julho de 2018.---
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Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 100,00 €.(Deliberação 

nº 348)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelas Uniões de Freguesias de Beja (Santiago Maior e São João Batista) e (Salvador e 

Santa Maria), para fazer face às despesas com a organização do Desfile de Marchas Populares, 
nas Ruas Maria Isabel Covas Lima e Sousa Porto, em Beja, dia 28 de junho de 2018.----------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 1.500,00 
€.(Deliberação nº 349)-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro de Paralisia de Beja, para fazer face às despesas com a realização do 
evento solidário denominado “Sunset by CPCB“, nos jardins da Pousada do Convento de São 
Francisco, em Beja, dia 09 de julho de 2018.--------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 564,00 €.(Deliberação 

nº 350)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado perguntou qual a razão de haver uma desfasagem tão grande entre 
aquilo que é solicitado pelo Grupo Coral da Freguesia de Cabeça Gorda, nomeadamente 
500,00 €, e aquilo que é proposto atribuir, 100,00 €, para a realização XXII Encontro e Desfile 
Noturno de Grupos Corais que traz uma dinâmica muito interessante à freguesia.------------------ 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio explicou que a razão é porque todos os 
encontros de grupo corais que têm acontecido no concelho a Câmara Municipal de Beja tem 
atribuído sempre o mesmo valor, designadamente 100,00 €, lembrando também que os 
grupos são apoiados através do PAMA e através da disponibilização de transporte, disse.--------- 
 
Os vereadores da CDU apesar da explicação consideram que o valor é manifestamente pouco 
para fazer face a esta iniciativa e que havia condições para apoiar com um valor maior.----------- 
 
 

2.13. – Proposta de aprovação de protocolo;-------------------------------------------------- 

 
Presente o protocolo a celebrar entre o Município de Beja e as Freguesias de Baleizão, 

Beringel, Cabeça Gorda, Nossa Senhora das Neves, Santa Clara de Louredo, São Matias e 

Uniões de Freguesia de Albernoa e Trindade, Salvada e Quintos, Santa Vitória e Mombeja e 

Trigaches e São Brissos, para realização da iniciativa “Noites ao Fresco”, que constitui 
documento anexo número cinco e faz parte integrante da presente ata.------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 351)---------------------------------------------- 
 
 

2.14. – Proposta de aprovação de protocolos de comodato;------------------------ 
 
Presente o protocolo de comodato a celebrar entre o Município de Beja e a União de 

Freguesias de Santa Vitória e Mombeja para cedência, nos termos do artigo 1129º e seguintes 
do Código Civil, do prédio urbano denominado antiga Escola Primária da Mina da Juliana, que 
constitui documento anexo número seis e faz parte integrante da presente ata.--------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 352)---------------------------------------------- 
 
Presente o protocolo de comodato a celebrar entre o Município de Beja e a União de 

Freguesias de São Brissos e Trigaches para cedência, nos termos do artigo 1129º e seguintes 
do Código Civil, do prédio urbano denominado antiga Escola Primária de São Brissos, que 
constitui documento anexo número sete e faz parte integrante da presente ata.-------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 353)---------------------------------------------- 
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2.15. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

de licenças especiais de ruído e licenças de recinto improvisado;---------------- 

 
Solicitado pela Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Neves, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, no âmbito da realização da 
CULTUNEVES – Semana Cultural e Desportiva de Nossa Senhora das Neves, entre os dia 06 e 10 
de junho de 2018.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 354)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Neves, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, no âmbito da realização de Marchas 
Populares, na Rua Bento de Jesus Caraça, nos dias 16 e 23 de junho de 2018.------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 355)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação BM (Bairro dos Moinhos), 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 “Noites nos Moinhos”, dias 06 e 07 de junho de 2018, no campo de jogos 
do Bairro dos Moinhos.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 356)---------------------------------------------- 
 
Solicitado por Ceta Wagna Tchuda, representante dos estudantes da Guiné-Bissau, a isenção 
do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, no âmbito da 
realização de um encontro partidário, com música, no Parque das Merendas, dias 16 e 17 de 
junho de 2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 357)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela CERCIBEJA – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas, a 
isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, no âmbito 
da realização do VII Jantar Comemorativo do 40º aniversário e angariação de fundos, com 
música ao vivo, no Castelo de beja, dia 29 de junho de 2018.----------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 358)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Paroquial e Social do Salvador, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, no âmbito da realização de Mastro de São 
João, com música ao vivo, no Centro paroquial, dia 22 de junho de 2018.------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 359)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria), a isenção do pagamento 
das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, no âmbito da realização de Arraial 
Solidário, no Quintal do edifício da antiga Escola do Bairro de Nossa Senhora da Conceição, dia 
12 de junho de 2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 360)---------------------------------------------- 
 

 

2.16. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativos à cedência 

de transportes:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Associação Sementes de Vida, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação à praia de Manta Rota.-----------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 361)---------------------------------------------- 
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Solicitado pelo Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação à praia de 
Alagoa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 362)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral de Mombeja, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Melides.----------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 363)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro de Convívio e Recreio de Albernoa, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação à Barragem de Castelo de Bode.---------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 364)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União das Freguesias de Beja (Santiago Maior e São João Batista), a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Monte Gordo e 
uma deslocação a Sevilha.-------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 365)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União das Freguesias de Beja (Santiago Maior e São João Batista), a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Mérida 
(Espanha).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 366)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União das Freguesias de Beja (Santiago Maior e São João Batista), a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Lisboa – Teatro 
Politeama.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 367)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União das Freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da Feira), a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Monte 
Gordo/Altura e uma deslocação a Sevilha.----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 368)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Junta de Freguesia de Baleizão, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Monte Gordo e uma deslocação a Troia.----------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 369)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral Feminino “ As Rosinhas de Santa Clara de Louredo”, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a São Luís 
(Odemira).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 370)---------------------------------------------- 
 
 

2.17. – Pedido de parecer municipal indispensável à constituição de 

compropriedade;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Parecer municipal de 15 de junho de 2018 do Jurista Municipal, Juvenal Bastos da Cunha, 
indispensável à constituição de compropriedade, embora com redução de compartes, do 
prédio, denominado Herdade da Ratinha, parte rústica, artigos 31 secção E e 32 secção E, e 
parte urbana, artigo 218, sito na freguesia de Albernoa decorrente de escritura de compra e 
venda de Maria Helena Magalhães Esperança Matias, Maria Antónia Magalhães Esperança 
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Chaves, Engrácia Maria Magalhães Esperança Gonçalves, José Manuel Magalhães Esperança, 

Ricardo Filipe Ribeiro Esperança e Emanuel Filipe Ribeiro Esperança, a Reinfried Pohl e 
Andreas Pohl, pelo preço global de 405.000,00 €.------------------------------------------------------------
O requerido pelos vendedores, identificados na respetiva escritura de compra e venda, 
encontra o seu fundamento no artigo 54º da Lei 91/5 de 02 de setembro, na sua versão mais 
recente, que lhe foi dada pela Lei nº 70/2015, de 16 de julho, e não pela Lei nº 64/2003, de 23 
de agosto, correspondente à 3ª versão da lei inicial, como é fundamentado pelos requerentes 
vendedores dos prédios em causa, identificados no requerimento.--------------------------------------
Com efeito, atento o disposto no artigo referido, a celebração de quaisquer atos ou negócios 
jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar a constituição de compropriedade 
ou a ampliação do número de compartes de prédios rústicos carece de parecer favorável da 
câmara municipal do local da situação dos prédios.----------------------------------------------------------
O parecer previsto no parágrafo anterior só pode ser desfavorável com fundamento em que o 
ato ou negócio visa ou dele resulta parcelamento físico em violação ao regime legal dos 
loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para 
qualquer rendibilidade económica não urbana.----------------------------------------------------------------
Este parecer terá de ser emitido no prazo de 45 dias, entendendo-se a sua omissão como 
parecer favorável.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se assim se não verificar, são nulos os atos ou negócios jurídicos celebrados em violação do 
disposto no ponto 2 deste parecer, tendo também a câmara municipal legitimidade para 
promover a respetiva declaração judicial.-----------------------------------------------------------------------
Analisados os termos do negócio, verifica-se que o pedido dos requerentes, reúne os 
requisitos legais para que o referido negócio mereça parecer favorável do Município de Beja, a 
emitir pela Câmara Municipal, enquanto órgão executivo, não indiciando qualquer violação da 
lei, tanto mais que deste negócio resulta uma redução de compartes, pois passa de 6 para 2, e 
não ampliação, o que nesta última hipótese seria mais duvidoso, uma vez que o fim da norma 
é evitar a constituição de compropriedade ou a ampliação de compartes, que vise ou possa vir 
a resultar um parcelamento físico, em violação do regime legal dos loteamentos urbanos.-------
Foi deliberado por unanimidade emitir parecer favorável.(Deliberação nº 371)------------------------ 
 
 

2.18. – Proposta de aprovação do Relatório de Gestão Consolidado do 

Município de Beja relativo ao ano 2017;--------------------------------------------------------- 

 
Nos termos do artigo 75º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, os municípios, as entidades 
intermunicipais e as suas entidades associativas, devem apresentar contas consolidadas com 
as entidades detidas ou participadas.-----------------------------------------------------------------------------
O Grupo Autárquico é composto por um município, uma entidade intermunicipal ou uma 
entidade associativa municipal e pelas entidades controladas, de forma direta ou indireta, 
considerando-se que o controlo corresponde ao poder de gerir as políticas financeiras e 
operacionais de uma outra entidade a fim de beneficiar das suas atividades.-------------------------
Deverão ainda ser consolidadas, na proporção da participação ou detenção, as empresas locais 
que, de acordo com o artigo 7º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, integrem o setor 
empresarial local e os serviços intermunicipalizados, independentemente da percentagem de 
participação ou detenção do município.-------------------------------------------------------------------------
O nº 7 do mesmo artigo identifica “Os documentos de prestação de contas consolidadas 
constituem um todo e compreendem o relatório de gestão, o balanço consolidado, a 
demonstração consolidada dos resultados por natureza, o mapa de fluxos de caixa 
consolidados de operações orçamentais e o anexo às demonstrações financeiras consolidadas, 
com a divulgação de notas específicas relativas à consolidação de contas, incluindo os saldos e 
os fluxos financeiros entre as entidades alvo da consolidação e o mapa de endividamento 
consolidado de médio e longo prazos e mapa da dívida bruta consolidada, desagregado por 
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maturidade e natureza.”---------------------------------------------------------------------------------------------
Em junho de 2010, foi publicada a Portaria nº 474/2010, de 15 de junho, através da qual foi 
aprovada a Orientação nº 1/2010, intitulada de “Orientação Genérica relativa à consolidação 
de contas no âmbito do sector público administrativo”.-----------------------------------------------------
Em 28 de abril de 2011, na ausência de normas de consolidação de contas no POCAL ou uma 
norma única de consolidação de contas aplicável a todas as administrações públicas que 
compõem o sector público administrativo, foi publicado pelo Subgrupo de Apoio Técnico na 
Aplicação do POCAL (SATAPOCAL) instruções específicas para o Exercício de 2010, com o 
objetivo de operacionalizar a consolidação de contas a apresentar pelos Municípios.--------------
As Demonstrações Financeiras consolidadas devem ser elaboradas e aprovadas pela Câmara 
Municipal, de acordo com o estabelecido no artigo 76º da Lei nº 73/2013, e submetidas à 
apreciação da Assembleia Municipal no mês de junho do ano seguinte àquele a que respeitam, 
sendo posteriormente publicitada de harmonia com o previsto no artigo 79º da mesma lei.-----
O perímetro de consolidação do Município de Beja engloba, para além do próprio Município, 
as seguintes entidades: Município de Beja (entidade mãe); EMAS, Empresa Municipal de Agua e 
Saneamento de Beja, EM; INOVOBEJA, Empresa Municipal de Desenvolvimento, EM e 
Resialentejo – Tratamento e Valorização de Resíduos – EIM.-----------------------------------------------
EMAS: A Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, EEM – EMAS, situada na Rua Conde 
da Boavista, 16, 7800-456 Beja é uma pessoa coletiva pública, constituída em setembro de 
2002, como empresa municipal, nos termos da Lei nº 58/98 de 18 de agosto, dotada de 
personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sujeita à 
superintendência da Câmara Municipal de Beja situada na Praça da República, 7800-427 Beja.--
A empresa tem como objeto principal a exploração das seguintes atividades de interesse geral: 
distribuição de água, drenagem de águas residuais e drenagem de águas pluviais.------------------
A EMAS, EM, tem com missão a gestão e exploração dos sistemas públicos de captação, 
tratamento e distribuição de água para consumo doméstico e a gestão e exploração dos 
sistemas públicos de drenagem e tratamento de águas residuais comunitárias, num quadro de 
sustentabilidade económica, social e ambiental, visando a melhoria da qualidade de vida dos 
cidadãos e contribuindo para o desenvolvimento socioeconómico da região.-------------------------
INOVOBEJA: A INOVOBEJA – Empresa Municipal de Desenvolvimento, EEM, encontra-se sediada 
na Rua da Misericórdia, nº 1, 7800-265 Beja.-------------------------------------------------------------------
A empresa encontra-se dissolvida de acordo com a informação constante no portal da justiça, 
de 28/11/2014.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESIALENTEJO – Tratamento e Valorização de Resíduos, EIM: A AMALGA – Associação de 
Municípios Alentejanos para a Gestão do Ambiente foi constituída em 28 de fevereiro de 2000, 
tendo em 18 de junho de 2004 criado a Resialentejo – Tratamento e Valorização de Resíduos, 
EIM para gerir o Sistema de Tratamento e Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) do 
Baixo Alentejo. Em julho de 2012, em virtude de uma reestruturação jurídico-legal a AMALGA 

incorporou a Resialentejo, através de um processo de fusão, tendo adotado a denominação 
social da Resialentejo – Tratamento e Valorização de Resíduos, EIM.------------------------------------
A Resialentejo dá destino final aos resíduos indiferenciados (resíduos que não são separados) 
provenientes da recolha municipal e dos materiais recicláveis depositados nos 
ecopontos/ecocentros e da recolha municipal dos concelhos de Almodôvar, Barrancos, Beja, 
Castro Verde, Mértola, Moura, Ourique e Serpa (seus acionistas).-----------------------------------------
A empresa gere ainda o Parque Ambiental de que é proprietária, com uma área de 143 ha, 
onde tem reunidas as suas principais infraestruturas de tratamento e processamento de 
resíduos, a saber: 1 Aterro Sanitário; 1 Centro de Triagem; 1 Unidade de Triagem de Vidro; 1 
Ecocentro; 1 Centro de Receção e Triagem de REEE.----------------------------------------------------------
Para além das infraestruturas instaladas no Parque Ambiental, a Resialentejo tem ainda 5 
Estações de Transferência/Ecocentros (Beja, Barrancos, Castro Verde, Mértola e Serpa).----------------
No final de 2014 ficou concluída a empreitada de construção da Unidade TMB que irá 
processar parte dos resíduos produzidos nos municípios associados da RESIALENTEJO.--------------
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Evolução da gestão do conjunto de sociedades:--------------------------------------------------------------
Município de Beja: De acordo com o que foi aprovado nas Grandes Opções do Plano para 
2017, no decurso do ano 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%.--------------------------------------------
INOVOBEJA: A INOVOBEJA encontra-se em fase de extinção.------------------------------------------------
Previsão da evolução futura do conjunto das entidades que compõem o perímetro de 

consolidação: Não existem previsões de alterações relevantes no que se refere a este ponto.---
Factos relevantes ocorridos após o encerramento do ano: Não existem factos relevantes a 
reportar após o encerramento do ano.---------------------------------------------------------------------------
Resultado Liquido do exercício:------------------------------------------------------------------------------------
Através da análise dos diferentes mapas verifica-se:---------------------------------------------------------
a) O Município de Beja apresenta um Resultado Liquido do Exercício de 2017, no montante de 
-1.148.881,49 €;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) A EMAS apresenta um Resultado Liquido do Exercício de 2017, no montante de -1.383,24 €;-
c) A Inovobeja apresenta um Resultado Liquido do Exercício de 2017, no montante de 1.897,29 
€;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d) A Resialentejo apresenta um Resultado Liquido do Exercício de 2016, no montante de 
170.609,81 € (aquando da elaboração da Prestação de Contas do Município, a Resialentejo ainda não 

tinha disponibilizado, as contas aprovadas de 2017).---------------------------------------------------------------
Em termos consolidados o resultado líquido do exercício cifra-se em 1.069.865,33 €.--------------
O Relatório de Consolidação de Contas do Município de Beja relativo ao ano 2017, constitui 
documento anexo número oito que faz parte integrante da presente ata.----------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

372)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.19. – Resumo Diário de Tesouraria nº 114, relativo ao dia dezanove de 

junho de dois mil e dezoito;------------------------------------------------------------------------------ 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de dois milhões, 

quinhentos e sessenta e cinco mil, setecentos e quinze euros e sessenta e um cêntimos, 
sendo dois milhões, cento e trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e seis euros e sessenta e 

um cêntimos de operações orçamentais e quatrocentos e vinte seis mil e oitocentos e vinte e 

nove euros de operações não orçamentais.--------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
A senhora Ana Carvoeiras voltou a solicitar o arranjo do abrigo de passageiros das urbanas, 
situado na Rua de Angola com uma proteção tendo em conta que a zona é muito ventosa.------
Perguntou qual a possibilidade da urbana nº 4 fazer passagens de hora a hora no LIDL.------------
Alertou para o estado lastimável em que se encontram os passeios que rodeiam o edifício, 
recentemente remodelado, da antiga Cooperativa, junto ao Jardim do Bacalhau, que dificultam 
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muito a circulação das pessoas com mobilidade reduzida como é o seu caso.------------------------
Chamou a atenção também que os passeios junto à estação de correios sita na Rua Diogo de 
Gouveia estão constantemente ocupados por automóveis estacionados o que obriga as 
pessoas a terem que circular fora dos mesmos com os perigos que essas situações acarretam, 
pelo que deveria haver uma proibição clara neste sentido.-------------------------------------------------
Solicitou por último e como já o tinha feito noutra reunião de câmara, uma vistoria à sua 
habitação sita na Rua 25 de Abril, nº 8, cave esqª, tendo em conta os problemas de humidade, 
sujidade e ruído, causados pelos ares condicionados instalados no estacionamento traseiro do 
Pingo Doce, e que se intimasse o Grupo Jerónimo Martins, ou até fosse proposto a mudança 
de localização do mesmo, disse.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Hélder Parrinha começou por registar o facto dos eleitos já beberem água da 
torneira como tinha sido anunciado.------------------------------------------------------------------------------
Em seguida colocou uma questão relativamente ao problema que a Rua Cesário Verde 
apresenta que aliás já tinha exposto ao anterior executivo e que por qualquer razão não foi 
resolvido. Aquela é uma rua com entrada de via única e o estacionamento é efetuado dos dois 
lados, portanto os veículos entram de frente e para saírem ou fazem marcha atrás ou então 
aproveitam a rampa de uma garagem que ali se encontra para inverterem a marcha.--------------
Coloca a pergunta por uma questão de segurança uma vez que se houver algum problema que 
seja necessário a intervenção dos bombeiros como é que as viaturas lá entram?--------------------
Perguntou ainda ao vereador Luís Miranda para quando está previsto o início do nivelamento 
dos passeios e ruas, que lhe tinha informado que esse trabalho iria começar a ser executado a 
partir do Centro de Paralisia Cerebral até às muralhas do Castelo.---------------------------------------
Referiu também que o executivo deveria rever os horários de alguns trabalhadores de serviço 
moderados porque ainda hoje viu um trabalhador sair de casa às 15:00 horas e tem dias que 
pelas 17:00/18:00 horas já está em casa novamente.--------------------------------------------------------
Perguntou qual a possibilidade da Câmara Municipal de Beja não autorizar a utilização de 
nomes estrangeiros em estabelecimentos.----------------------------------------------------------------------
Sugeriu por último que a Câmara Municipal de Beja entrasse em conversações com o LIDL no 
sentido de se construir uma passagem aérea para evitar acidentes uma vez que as pessoas têm 
que atravessar a estrada, disse.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor Carlos Dias, depois de assistir à discussão efetuada relativamente ao peso que a 
região tem perante o governo central e as dificuldades em assumir posições e a sua vontade, 
referiu ter-se recordado que na altura em que se discutia a instalação da Embraer, perguntou 
ao anterior Primeiro-Ministro, José Sócrates, aquando de uma visita deste a Beja, se a empresa 
vinha para Beja, e ele, que ia apressado, estacou e respondeu-lhe “Não, não, a Embraer vai 
para Évora, acabou!” e foi, portanto há um historial de situações que demonstram como Beja é 
ultrapassada à esquerda e à direita nestas coisas.-------------------------------------------------------------
Relativamente ao IP8 e ao Senhor Presidente ter dito que na sua opinião há um erro de 
conceção, é natural que haja, agora pergunta-se porque é que há um erro dessa natureza 
numa obra daquelas que foi anunciada seis vezes desde 1997, e estamos em 2018 ainda não 
está aberta! É utópico e absurdo dizer que Câmara Municipal de Beja é responsável por isto, 
não é e não pode ser, faz parte do problema. Na sua opinião, este aspeto é mais profundo e 
delicado, ou seja, cada autarca por si, procura o seu protagonismo e esse é o problema. Há 
dias um responsável político queria tomar posição sobre o aeroporto, o IP8 e ele disse-lhe para 
não fazer isso porque essas matérias estão na ordem do dia, senão é mais um a debitar de 
uma forma individual sobre um problema que devia ser coletivo, é este drama com que 
sistematicamente nos confrontamos e depois, vem-se para aqui, tipo terapia de grupo, onde 
se desabafam estes problemas mas eles não andam nem desandam.-----------------------------------
Considerou ainda que o que foi dito pelo Ministro das Infraestruturas de Portugal é duvidoso 
mas aquilo que veio no jornal “O Público” é verdade e estar a falar de coisas para 2030 é uma 



 

Página 17 de 18 
 

brincadeira de mau gosto. A história da eletrificação da linha férrea já foi prometida no 
governo do Durão Barroso e no entanto continua-se a falar nisto, aliás o anterior Secretário de 
Estado fez uma observação crítica e prometeu que a eletrificação da linha férrea seria feita até 
2020, e mais não disse.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que a Concelhia do PS há uns anos atrás 
fez uma visita a Lisboa, à REFER e à CP, e entregou duas cartas, uma em mão e outra por 
correio, sobre aquilo que eram os projetos de ambas as entidades para a linha de Beja e aquilo 
que estava previsto. Ainda guarda a resposta da REFER e o que está escrito é que não estava 
previsto a inscrição da eletrificação da linha do Alentejo, na altura no âmbito do PETI3, mas que 
seria eletrificada algures entre 2020 e 2050, portanto 2030 é muito mas veja-se a resposta que 
lhe deram dizendo que podia ir até 2050. Naturalmente que se pretende que seja antes e 
partilha da opinião do vereador Luís Miranda quando disse que discordava da Federação do PS 

sobre a possibilidade de uma reprogramação, acha difícil, mas considera indispensável que no 
próximo Quadro esteja preto no branco a inscrição da eletrificação, independentemente de se 
fazer ou não. Obviamente que quer que se faça mas se não tiver inscrita a perspetiva ainda é 
menor.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ainda relativamente ao aeroporto a Câmara Municipal teme lá estado nos voos regulares a 
distribuir uma brochuras da cidade, um vídeo promocional e umas flores às senhoras e não faz 
mais do que isto, porquê? porque a câmara municipal não tem qualquer mérito, ainda bem 
que os aviões aterram cá mas não fica uma mais-valia significativa na cidade uma vez que as 
pessoas não pernoitam, contudo dá-se uso ao aeroporto provando que pode ser uma 
excelente alternativa quando o de Lisboa ou Faro estiverem sobrecarregados, Beja saúda e 
cumprimenta mas o mérito é dos operadores e da ANA – Aeroportos que deslocalizou para cá 
estas operações.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Continua a achar que o aeroporto deve ser sobretudo de indústria, manutenção de aeronaves, 
desmantelamento e estacionamento, podendo ser complementarmente um destino de 
passageiros, mas considera que esta última não é a função que viabiliza em primeira linha 
aquela estrutura, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

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

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

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram dezoito horas e 
trinta minutos da qual, para constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57º da Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro, que eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, 
nomeado por deliberação de câmara, datada de 25 de outubro de 2017, para secretariar as 
reuniões do órgão executivo, redigi e subscrevo.-------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovada por unanimidade em 

reunião de câmara realizada em 

01 de agosto de 2018 
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O Presidente da Câmara 
 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício 
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