
 
 

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 vinte, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 

três de outubro 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(as) senhores(as) vereadores(as), Luís Alberto da Silva Miranda, Ana Marisa de 
Sousa Martins Saturnino, Arlindo José Clemente Morais, João Manuel Rocha da Silva, Vítor 
Manuel Gomes Baia Santos Picado e Sónia Maria Horta do Calvário.------------------------------------
A assessorar o Executivo esteve também presente o Jurista, Dr. Juvenal Bastos da Cunha.--------
Secretariou a reunião, Mariana Angélica Dias Valério carocinho, Assistente 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 forma:-------------------------- 
 

 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata n
o
 19/2018;------------------------------------------- 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o 
Senhor Presidente da Câmara colocou à votação a ata nº 19/2018, relativa à reunião de 
câmara realizada em dezanove de setembro de dois mil e dezoito, que foi previamente 
distribuída por todos os eleitos e aprovada por maioria com a abstenção do senhor vereador 
João Manuel Rocha da Silva, por não ter participado na mesma.(Deliberação nº 569)---------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário, atendendo a toda a polémica que circula nas redes sociais, 
perguntou ao Senhor Presidente o que é que se passa com o Despertar Sporting Clube.-----
Perguntou ainda qual o ponto da situação relativamente à pista de atletismo do Complexo 
Desportivo Fernando Mamede.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que aquilo que a Câmara Municipal 
sabe relativamente ao Despertar Sporting Clube tem a ver com um protocolo de investimento 
para remodelação dos balneários e da bancada do Complexo Desportivo Fernando Mamede, 
em que existe um projeto na Câmara Municipal, deixado pelo anterior executivo, com um 
custo estimado de 180.000,00 € para o efeito. Assim, o clube iria receber 60.000,00 € da 
Federação Portuguesa de Futebol, porque seriam eles a remodelar o balneário, e antes de se 
iniciarem as obras a Federação, avançou 24.000,00 € ao Despertar, no entanto, a atual direção 
diz que esse dinheiro não se encontra nas contas do clube.------------------------------------------------
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A Câmara Municipal deslocou-se à Federação Portuguesa de Futebol para tentar evitar 
processos judiciais e tentar ver o que é que se conseguia apurar dos 36.000,00 € 
remanescentes, no caso de se pretender avançar para aquelas obras.----------------------------------
O que aconteceu aos 24.000,00 € a Câmara Municipal de Beja não sabe, esse é um problema 
interno do Despertar Sporting Clube mas o erário público fica lesado porque se contava com 
60.000,00 € para a remodelação daquele equipamento e o máximo que poderão beneficiar são 
36.000,00 €. A situação é esta e só esta e a Câmara Municipal de Beja lamenta profundamente, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Arlindo Morais, relativamente à pista de atletismo do Complexo Desportivo 
Fernando Mamede informou que o processo está fechado e irá proceder-se à abertura do 
concurso público para avançar com a empreitada.------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Vítor Picado, perguntou qual a razão do atraso relativamente ao início do processo 
de construção por parte de algumas empresas que já têm contratos assinados na Zona de 
Acolhimento Empresarial Norte.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que a razão é a falta do visto do 
Tribunal de Contas, assim que o tiverem a Câmara Municipal poderá logo iniciar o processo de 
infraestruturação, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de fixação de impostos municipais a aplicar no Município 

de Beja em 2019;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
1 – IMI (artigo 112º do CIMI)------------------------------------------------------------------------------------------
Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, fixam a taxa a aplicar em cada 
ano, dentro dos intervalos previstos nas alíneas a) e c) do nº 1, do artigo 112º do CIMI, sendo 
de 0,8%, para prédios rústicos e entre 0,3% e 0,45% para prédios urbanos.---------------------------
Em 2013, 2014 e 2015 foi fixada em 0,8% para os prédios rústicos e em 0,38% para os prédios 
urbanos. Em 2016 foi fixada em 0,36%. Em 2017 foi fixada em 0,35%.----------------------------------
A deliberação da Assembleia Municipal deve ser comunicada à AT até 31 de dezembro do ano 
anterior ao da cobrança (conforme o nº 14 do artigo 112º do CIMI).-----------------------------------------
Propõe-se, para 2018, a fixação do valor de 0,34%, para os prédios urbanos.------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

570)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ainda, nos termos do artigo 112º-A do CIMI, podem, os municípios, fixar uma redução da taxa 
do imposto municipal sobre imóveis, que vigorar no ano a que respeita o imposto, a aplicar ao 
prédio ou parte do prédio urbano destinado a habitação própria e permanente do sujeito 
passivo ou do seu agregado familiar, e que seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao 
número de dependentes que, nos termos do Código do IRS, compõem o respetivo agregado 
familiar, de acordo com a seguinte tabela:---------------------------------------------------------------------- 
 

Número dependentes a cargo Dedução fixa (em €) 

1 20 
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2 40 

3 70 
 

Propõe-se, também, para 2018, a aplicação do artigo 112º-A do CIMI, no Município de Beja.-----
Foi deliberado aprovar por maioria com os votos contra dos vereadores da CDU e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 571)---------------------------------------------------------------------- 
 
Os vereadores da CDU apresentaram a seguinte Declaração de Voto:-----------------------------------
“Votaram contra porque enquanto o Governo retirou direitos e apoios sociais, principalmente 
aos mais carenciados, sobre o falso pretexto de apoiar as famílias com filhos desagravando as 
taxas de IMI incidente sobre as casas de habitação, lança para as autarquias o ónus da 
aplicação de uma medida que consideram:---------------------------------------------------------------------
Discriminatória, desde logo porque é uma redução que permite que imóveis com o mesmo 
valor patrimonial no mesmo concelho paguem IMI de valor diferente;----------------------------------
Cega porque a sua aplicação trata de uma forma igual uma família com 3 filhos e 80.000,00 € 
de rendimento anual e uma família com 5 filhos e 30.000,00 € de rendimento anual;--------------
Injusta porque permite que os pensionistas, desempregados e trabalhadores com baixos 
rendimentos sem filhos ou cujos filhos não sejam considerados para valores de IRS com prédios 
que o valor não lhes permite beneficiar da isenção do artigo 48º do Estatuto dos Benefícios 
Fiscais, ou seja prédios de reduzido valor patrimonial de contribuintes com baixos 
rendimentos, paguem IMI à taxa superior à das famílias com filhos mas com rendimentos e 
prédios de valor superior.--------------------------------------------------------------------------------------------
Não questionam a necessidade de uma revisão da legislação de tributação do património 
imobiliário de pessoas singulares, nomeadamente no que respeita a habitação própria e 
permanente, porém não será certamente esta a medida mais adequada para uma tributação 
justa e equitativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em termos dos benefícios fiscais que foram sendo retirados ao longo dos anos a isenção do IMI 

para os imóveis destinados à habitação própria e permanente foi gradualmente reduzida de 10 
anos até aos atuais 3 anos e limitado o número de vezes que pode ser concedida à mesma 
pessoa;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A avaliação geral dos prédios urbanos de 2012 feita de forma precipitada e tecnicamente 
pouco precisa originou um aumento brutal do IMI à maioria dos proprietários;-----------------------
As deduções com os encargos com habitação em sede de IRS foram limitadas à dedução de 
uma pequena percentagem dos juros devidos dos empréstimos à habitação, eliminando a 
amortização do empréstimo e vedando essa dedução nos contratos celebrados a partir de 31 
de dezembro de 2011 e por fim a dedução com despesas de educação foram limitadas aos 
manuais escolares e encargos com frequência de estabelecimentos de ensino, creches e 
jardins-de-infância, disse.”------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, aproveitou para informar que decorridos 2/3 

do ano e com a aplicação destas medidas do benefício fiscal para dependentes a cargo e da 
redução de uma centésima no valor da taxa para os prédios urbanos, o executivo tinha a 
expetativa de uma pequena perda de receita mas até agora isso não se verificou, pelo que se 
irá aguardar pelo último terço do ano, uma vez que há um pagamento de IMI significativo, 
nomeadamente a 2ª prestação no mês de novembro.-------------------------------------------------------
Entre janeiro e agosto houve um aumento de 6%, isto é, em termos homólogos de 
2.300.000,00 € para 2.400.000,00 €, ou seja, o IMI subiu no concelho de Beja mesmo com esta 
redução, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2 – Derrama (artigo 18º da Lei nº 73/2013)------------------------------------------------------------------------
A Assembleia Municipal, pode deliberar, sob proposta da Câmara, uma derrama, até ao limite 
máximo de 1,5%, sobre o lucro tributável do IRC das empresas que exerçam atividade no 
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concelho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A deliberação da Assembleia Municipal deve ser comunicada à AT até 31 de dezembro do ano 
anterior ao da cobrança (conforme nº 17, do artigo 18º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro), na 
versão mais recente introduzida pela Lei nº 42/2016, de 28 de dezembro.----------------------------
Nos anos 2013, 2014 e 2015, foi fixada uma derrama de 1,5% sobre o lucro tributável das 
empresas com volume de negócios superior a 150.000,00 € e de 1%, para as empresas com 
volume de negócios inferior a esse montante. Nos anos de 2016 e 2017 foi fixada uma isenção 
para as empresas com volume de negócios inferior ou igual a 150.000,00 €.--------------------------
Propõe-se, para o ano de 2018, que seja fixada uma derrama de 1,5% sobre o lucro tributável 
das empresas com volume de negócios superior a 150.000,00 € e isenção para as empresas 
com volume de negócios inferior ou igual a esse montante.-----------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

572)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
3 – IRS (artigo 26º da Lei nº 73/2013)--------------------------------------------------------------------------------
A Assembleia Municipal, pode deliberar, sob proposta da Câmara, uma participação até 5%, do 
IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho.-------------------------------------------------
A deliberação da Assembleia Municipal deve ser comunicada à AT até 31 de dezembro do ano 
anterior ao da cobrança (conforme nº 2 do artigo 26º).--------------------------------------------------------
Em 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 foi fixado uma participação de 5%.---------------------------------
Propõe-se, para 2018, a fixação de uma participação de 5% do IRS.--------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

573)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.2. – Proposta de aprovação de protocolos;-------------------------------------------------- 

 
Na sequência da proposta aprovada na passada reunião de câmara de candidatura ao 
Programa Operacional Regional 2020, Eixo 3 – Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação, foi presente o protocolo de colaboração a celebrar entre o CEBAL – Centro de 

Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo, Instituto Politécnico de Beja e o 

Município de Beja, que traduz a parceria estratégica das três entidades envolvidas e que 
revela a visão e a mais-valia para a região e criação de valor às atividades do próprio CEBAL e 
que constitui documento anexo número um e faz parte integrante da presente ata.---------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 574)---------------------------------------------- 
 
Presente o protocolo de parceria a celebrar entre a EAPN – Rede Europeia Anti Pobreza e a 

Câmara Municipal de Beja, no âmbito da candidatura à medida 3.08 do POISE – inserção 
socioprofissional da comunidade cigana, denominada ACEDER e que constitui documento 
anexo número dois e faz parte integrante da presente ata.------------------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade.(Deliberação nº 575)---------------------------------------------- 
 
 

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

 
Requerido por Manuel Castilho Viriato – Cabeça de Casal de Herança, que pretendendo 
vender o prédio sito na Rua do Norte, nº 24, em Beringel, pelo valor de 40.000,00 €, 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 576)-------- 
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Requerido por Cristina Manuel Gonçalves de Sousa Santos, que pretendendo vender o prédio 
sito no Lugar do Chafariz, lote 6, atualmente Praceta Luís António de Sousa, nº 4, em São 
Matias, pelo valor de 124.000,00 €, 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 577)-------- 
 
 

2.4. – Pedido de certidão de diminuição de comproprietários;-------------------- 
 
Solicitado por Maria Esperança Matias, Maria Antónia Chaves, Engrácia Esperança Gonçalves, 

José Manuel Esperança, Ricardo Filipe Esperança e Emanuel Ribeiro Esperança, a emissão de 
certidão em como não existe inconveniente na diminuição do número de comproprietários de 
6 para 2, do prédio denominado “Herdade da Ratinha”, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Beja sob o nº 896/20180129, inscrito nos artigos rústicos nos 31 e 32 da Secção E, da 
União de Freguesias de Albernoa e Trindade.------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 578)---------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Pedido de patrocínio;------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela CERCIBEJA – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, 
para a realização do X Festival Taurino, dia 29 de setembro de 2018, pelas 16:40 horas na Praça 
de Touros Varela Crujo, em Beja, no âmbito das comemorações do seu 40º aniversário, sendo 
que os lucros do festival reverterão a favor da instituição.--------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 250,00 €.(Deliberação 

nº 579)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
Presente o acordo de pagamento de dívida celebrado entre o Município de Beja e Mercedes 

José Sargento Garcia, relativamente à Componente de Apoio à Família, que constitui 
documento anexo número três e faz parte integrante da presente ata.--------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 580)---------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Proposta de aprovação de Edital – Exumação de Cadáveres;------------- 

 
LUÍS ALBERTO DA SILVA MIRANDA, Vereador do Pelouro do Ambiente e Espaços Verdes da 
Câmara Municipal de Beja, faz saber que:-----------------------------------------------------------------------
Nos termos dos artigos 39º e 40º do Regulamento do Cemitério e tendo decorrido o período 
sobre a data da inumação dos cadáveres constantes da lista que se junta e que constitui 
documento anexo número quatro e faz parte integrante da presente ata, a seguir 
mencionados, sepultados no Cemitério Municipal de Santa Clara, em Beja, foi resolvido 
proceder à sua exumação, pelo que se convidam os familiares ou responsáveis dos falecidos a 
entrar em contacto com os Serviços do Cemitério, no prazo de trinta dias, a fim de ser 
acordada a data em que terá lugar a exumação e o destino a dar às ossadas.------------------------
Findo que seja o prazo fixado no presente aviso, sem que os interessados promovam qualquer 
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diligência, será feita a exumação, considerando-se abandonadas as ossadas existentes, as 
quais serão enterradas no próprio coval a profundidade superior à estabelecida no 
Regulamento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 581)---------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

de licença da atividade de realização de espetáculo de natureza 

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

 
Solicitado pela Rufar & Bombar – Associação Cultural, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licenças da atividade de realização de espetáculos de natureza 
desportiva, nomeadamente a Caminhada da Música, dia 30 de setembro de 2018, no âmbito 
da celebração do Dia Mundial da Música.-----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 582)----------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

de licenças especiais de ruído;-------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Sociedade Columbófila Asas de Beja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização de um baile ao ar livre, na 
Rua Pablo Neruda, em Beja, dia 29 de setembro de 2018.--------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 583)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro de Convívio e Recreio de Albernoa, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização de um baile na Casa do Povo 
de Albernoa, sito no Largo Catarina Eufémia, dia 05 de outubro de 2018.------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 584)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesias de São João Baptista – Coro do 

Carmo de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de 
ruído que visou a realização de uma procissão que passou pela Rua do Estado da Índia, Rua de 
Angola, Rua de São Tomé e Príncipe, Rua de Timor e Rua de Moçambique, em Beja, dia 15 de 
abril de 2018.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 585)----------------------------------------------- 
 
 

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

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

 
Solicitado pela Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Neves, a isenção de pagamento de 
taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Lisboa para assistir à Revista 
Portuguesa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 586)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Casa de Repouso da Quinta do Charro, Ldª, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação ao Santuário de Fátima.--------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 587)----------------------------------------------- 
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Solicitado pelo Centro Paroquial e Social Nossa Senhora da Luz, a isenção de pagamento de 
taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Lisboa para os utentes fazerem 
um passeio no Hippotrip.--------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 588)----------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Resumo Diário de Tesouraria nº 188, relativo ao dia dois de 

outubro de dois mil e dezoito;------------------------------------------------------------------------ 

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

duzentos e quarenta e três mil, duzentos e cinquenta e nove euros e trinta e sete cêntimos, 
sendo um milhão, setecentos e onze mil, quinhentos e setenta euros e trinta e seis cêntimos 
de operações orçamentais e quinhentos e trinta e um mil, seiscentos e oitenta e nove euros e 

um cêntimo 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 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 
 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício

 

Aprovada por unanimidade em reunião 

de câmara realizada em 07 de 

novembro de 2018 
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