
 
 

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 um, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a três 
de janeiro 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 forma:--------------------------
Propôs a retirada de dois pontos, nomeadamente a notificação à munícipe Ana Sofia Martins 
sobre afixação de publicidade sem licenciamento da câmara municipal, enviado para a ordem 
de trabalhos por lapso e o pedido de isenção de taxas relativas à cedência de transporte 
solicitado pela União de Freguesias de Beja que ficou sem efeito, propostas aceites por todos 
os presentes, considerando-se os mesmo retirados e reformulada a ordem de trabalhos.--------- 

 
 

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

 
 

1.1. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário perguntou se a newsletter da Câmara Municipal de Beja deixou de 
ser enviada uma vez que não a recebeu bem como a agenda cultural, caso este que por vezes 
acontecia mas era lapso na distribuição dos correios.-------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento que irão fazer alguma reprogramação na 
forma como a Câmara Municipal estava a informar. No caso da newsletter estava a causar uma 
pressão muito grande sobre deadlines de trabalho do Gabinete de Comunicação e Imagem e 
portanto vai ser reformulada no sentido de ser emitida, não semanalmente, mas com uma 
periodicidade mais ampla. Informou que o espaço radiofónico também vai ser remodelado, 
com dois períodos de 15 minutos à quinta-feira e mensagens de 2 minutos nos restantes dias e 
a programação foi mudada de uma rádio para outra rádio da cidade. Relativamente à agenda 
cultural continuará a ser distribuída nos mesmos moldes, será reconfigurada mas mantém-se a 
periodicidade mensal, disse.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário quis deixar expresso o agradecimento aos trabalhadores da Câmara 
Municipal de Beja pelo trabalho desenvolvido nas festividades do Natal e Ano Novo que de 
facto é de salutar, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O vereador Vítor Picado colocou as seguintes questões:----------------------------------------------------
Qual o ponto da situação relativamente à obra de requalificação da Escola de Quintos.-----------
Qual o ponto de situação relativamente à obra de ensombramento escolares, lembrando que 
foram desenvolvidos procedimentos para onerar a empresa pelo não cumprimento das 
cláusulas definidas no concurso.-----------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à área da educação, referiu que lhes chegou ao conhecimento que haveria 
algumas dificuldades em termos de auxiliares de ação educativa numa sala da Escola de Santa 
Maria, nomeadamente no acompanhamento aos alunos no período de prolongamento, com 
apenas uma auxiliar para cerca de 18 alunos o que causa alguns constrangimentos mesmo 
quando esta se tem de ausentar por breves minutos.--------------------------------------------------------
Relativamente a uma situação que é recorrente todos os anos, nomeadamente a colocação de 
técnicos especializados para alunos com necessidades educativas especiais, perguntou se há 
alguma resposta concreta por parte do Ministério da Educação e quais as dificuldades que se 
estão a sentir atualmente, disse.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador João Rocha perguntou se já foram efetuadas diligências pela Câmara Municipal 
para contemplar a linha de Beja, uma vez que já foi aprovada a ligação da linha férrea a Évora. 
Lembrou que esta Unidade de Missão de Valorização do Interior na sequência do Programa 
Nacional de Coesão Territorial abrangia um conjunto de medidas com as quais manifestaram 
desacordo na altura porque não contemplava Beja e seria bom alterar esta situação 
aproveitando o Quadro Comunitário de Apoio para que uma vez por todas o concelho consiga 
ter as vias fundamentais para o seu desenvolvimento, disse.---------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara relativamente à obra de requalificação da Escola de Quintos 
referiu que a informação recebida é que a mesma está concluída ou em fase muito adiantada 
de conclusão.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos auxiliares de ação educativa foi solicitado aos recursos humanos para 
avançar com o concurso que estava a decorrer mas que tem estado suspenso para contratação 
por parte da Câmara Municipal de Beja de cinco auxiliares de ação educativa para suprir 
algumas faltas. Embora os rácios nas escolas do município estejam cumpridos há uma elevada 
dose de absentismo por motivos de baixas médicas.---------------------------------------------------------
Quanto à questão da melhoria das acessibilidades ferroviárias referiu que esta é realmente 
uma matéria difícil e da responsabilidade do Governo Central. A Câmara Municipal de Beja 
nestes dois meses e meio não teve qualquer contato com as Infraestruturas de Portugal para 
se poder valorizar mais a cidade de Beja e o Baixo Alentejo, a não ser com a CP sobre a questão 
ferroviária e das ligações ferroviárias a Lisboa, centrando sobretudo a atenção nesta questão 
no sentido de num futuro próximo se poder melhorar as condições de viagem dos cidadãos de 
Beja para Lisboa e vice-versa e poder abrir-se depois outras portas, nomeadamente repensar a 
ligação a sul à Funcheira constituindo aqui um corredor ferroviário que passe a ser, se não o 
principal Norte a Sul, pelo menos um eixo alternativo de extrema importância nessa ligação, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Arlindo Morais, relativamente aos ensombramentos escolares, obra deixada do 
anterior executivo, informou que estão a desenvolver todos os procedimentos para junto da 
empresa retomar os trabalhos, visto que grande parte já foram realizados, nomeadamente a 
amarração e corrasão, faltando apenas as velas que se prende com a gramagem das mesmas. 
Foi isto que levou ao rompimento que havia com o executivo anterior mas estão a ser movidas 
todas as ações por parte do quadro técnico para que rapidamente o processo fique concluído. 
Relativamente às necessidades educativas especiais e à criação de uma equipa multidisciplinar 
para os alunos com estas necessidades e também uma intervenção na escola mais ampla e 
eficaz sobretudo no 1º Ciclo que inclui o 2º ano de escolaridade, tiveram que fazer uma 
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reprogramação em relação às medidas no sucesso na escola. Esta reprogramação já foi 
analisada pelos técnicos e neste momento está já num período de criação do perfil para lançar 
a contratação dessas pessoas, nomeadamente 2 psicólogos (1 da área clínica e 1 da área 

educacional), 2 terapeutas da fala e 2 animadores, pretendendo-se criar uma equipa 
multidisciplinar no Agrupamento nº 1 e outra no Agrupamento nº 2, para trabalhar em 
conjunto com as existentes nas escolas, que já conhecem com alguma profundidade as 
dificuldades de aprendizagem e necessidades de alguns alunos especificamente, para que até 
final deste ano letivo desenvolvam um trabalho que se pretende ir de encontro ao sucesso na 
escola.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou ainda que foi tratada uma situação de uma auxiliar que se ausentou por motivos 
de doença mas que foi logo colmatada e até aí não havia mais nenhuma “queixa”, contudo 
estarão com certeza atentos a estas situações e espera que rapidamente as coisas fiquem mais 
tranquilas, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de aprovação de minuta de protocolo;--------------------------------- 
 
Presente a minuta de protocolo a celebrar entre o Município de Beja e a RESIALENTEJO – 
Tratamento e Valorização de Resíduos, EIM, no âmbito da candidatura ao POSEUR 

“Implementação de Sistema PAYT nos Concelhos da RESIALENTEJO“, que constitui documento 
anexo número um e faz parte integrante da presente ata.-------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 1)------------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de abertura de discussão pública;------------------------------------------ 
 
Informação nº 1 de 03 de janeiro de 2018 da Chefe da Divisão de Administração Urbanística, 
Ana Maria Ramôa, na qual dá conhecimento que se encontra concluída a proposta de 
“Programa Estratégico de Reabilitação Urbana do Centro Histórico II”.-------------------------------
De acordo com, o Regime Jurídico de Reabilitação Urbana a Câmara Municipal delibera enviar 
este processo para o IHRU por meios eletrónicos para emissão de parecer não vinculativo, no 
prazo de 15 dias. Simultaneamente é submetido a discussão a promover nos termos do RJIT 

para a discussão pública de Planos de Pormenor.-------------------------------------------------------------
Assim, a Câmara Municipal delibera proceder a abertura de discussão pública através de aviso 
a publicar no Diário da República e a divulgar através da comunicação social, da plataforma 
colaborativa de gestão territorial e do respetivo sitio da internet do Município, no qual conste 
o período de discussão pública, a forma como os interessados podem apresentar as suas 
reclamações, observações ou sugestões, as eventuais sessões públicas a que haja lugar e os 
locais onde se encontra disponível a proposta.----------------------------------------------------------------
O período de discussão pública deve ser anunciado com antecedência mínima de 5 dias e não 
pode ser inferior a 20 dias.------------------------------------------------------------------------------------------
Decorrido este período e apreciadas as reclamações, a Câmara Municipal aprovará em 
definitivo o programa e enviará à Assembleia Municipal para aprovação definitiva.-----------------
Este programa será então publicado no Diário da República.----------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e proceder à abertura de discussão 
pública.(Deliberação nº 2)--------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Página 4 de 13 
 

2.3. – Relatório de análise de propostas;--------------------------------------------------------- 
 
Informação de 06 de novembro de 2017 do Júri do concurso público para adjudicação da 
venda de quinze lotes de terreno, sitos na União de Freguesias de Beja (Salvador e Santa 

Maria), em área abrangida pelo Plano de Pormenor do Bairro do Pelame à Quinta D´El Rei, 
dando conhecimento que apresentaram propostas vinte e sete candidatos. De acordo com a 
aplicação dos critérios de admissão e seleção, a apreciação e avaliação das candidaturas 
permitiram o apuramento dos resultados apresentados no quadro do anexo 1, que em síntese 
traduzem nas seguintes conclusões:------------------------------------------------------------------------------
1 – Exclusão de dois candidatos porque não foi evidenciada a respetiva condição de casados ou 
de união de facto;------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 – Exclusão de um candidato por não se verificar cumulativamente a condição de casado ou 
de união de facto e a apresentação do comprovativo das finanças sobre a posse de imóveis;----
3 – Exclusão de um candidato por não ter apresentado o comprovativo das finanças sobre a 
posse de imóveis.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em termos de apreciação, importa clarificar a pontuação do critério relacionado com a 
habitação própria relativamente a três casos específicos, designadamente Alexandra Maria 
Castanho Temudo Serralha, António Sebastião Candeias David Rodrigues e José António Caeiro 
Sancho, que detêm património imobiliário próprio, embora registado em outros concelhos.-----
A opção adotada baseou-se na objetividade literal associada à proposição subjacente ao 
conteúdo de referência para a classificação de 30 pontos, cuja redação é: “Possuir habitação 
própria”; no âmbito da qual não é referido expressamente a respetiva localização. A opção 
seguida ainda teve em linha de conta o facto do princípio geral, que presidiu à decisão de 
alienação dos lotes, estar subordinado a um referencial de ordem social que viesse a favorecer 
os candidatos com menores recursos patrimoniais, de modo a facilitar a aquisição de 
residência própria.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, apresenta-se no anexo 2 a lista final de apuramento das propostas 
candidatadas ao concurso público para adjudicação da venda de quinze lotes de terreno, sitos 
na União de Freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria).-----------------------------------------------------
Os quadros referidos na informação constituem documento anexo número dois e fazem parte 
integrante da presente ata.----------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade concordar com a proposta do júri e proceder em 
conformidade.(Deliberação nº 3)------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.4. – Proposta de revogação de deliberação de câmara relativa ao 
prédio sito na Praça da República, em Beja e aquisição do mesmo;------------ 

 
Na sequência da reunião realizada no passado dia 12 de dezembro de 2017, onde estiveram 
presentes todos os intervenientes no processo, foi acordado no âmbito técnico que a decisão 
de doação do património da empresa INOVOBEJA para a Câmara Municipal de Beja deliberada 
na reunião de câmara do dia 09 de outubro de 2017, não será a mais correta.-----------------------
Assim, propõe o Administrador Liquidatário, Ricardo Silva, que o património da empresa seja 
transferido por conta dos adiantamentos realizados desde 2014, mais o valor já transferido 
para fazer face à liquidação do empréstimo que a empresa ainda detém e ainda eventuais 
transferências para regularizar pequenas contas correntes com fornecedores (ROC e 

Contabilidade). Acrescenta-se que a presente proposta tem consenso técnico de todos os 
intervenientes e garante a rápida resolução do processo.-------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade revogar a deliberação de câmara de 09 de outubro de 2017 e 
adquirir o edifício em causa pelo valor de 128.825,93 €, correspondente às entregas já 
feitas.(Deliberação nº 4)----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.5. – Pedido de certidão – Lote 1 sito no Loteamento da Rua de Angola;- 
 
Parecer de 18 de dezembro de 2017 do Jurista Municipal, Juvenal Bastos da Cunha, 
informando que em 15 de novembro de 2017, foi recebido requerimento de José António 
Serra Bacala Ferreira, a solicitar uma certidão para comprovar a validade da compra e venda 
do lote em causa, titulada por escritura de compra e venda de 30 de maio de 2006, do Lote nº 
1, sito na Rua de Angola, inscrito na matriz predial sob o artigo P 2719, da freguesia de São João 
Baptista, em Beja, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja, sob o número 
1405/20060428, apesar de não ter sido cumprida a norma regulamentar do prazo de 
construção, atentas as dificuldades financeiras de acesso ao crédito.-----------------------------------
A certidão requerida parece inútil, porque a escritura sobrepõe-se a qualquer outro 
documento, pelo que a escritura em causa permanece perfeitamente válida, o que poderá ter 
acontecido é o direito de construir do requerente por ter caducado, por não terem sido 
respeitados os prazos de construção exarados na referida escritura.------------------------------------
Após contacto com o requerente, o que este pretende é que lhe seja prorrogado o prazo de 
construção, uma vez que esteve impossibilitado de recurso ao crédito, dado o agravamento 
das condições económicas gravosas que o país atravessou desde 2006, que, obviamente, 
também o afetou.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, o requerente ficou de reformular o requerimento, apresentando, para o efeito, as 
respetivas causas e fundamentos do seu pedido.-------------------------------------------------------------
De todo modo, informa-se que o requerente adquiriu, ao Município de Beja, o lote por 
136.000,00 €, há 11 anos e meio, em hasta pública, nas condições reguladas no Regulamento 
de Alienação de sete lotes para construção de habitação unifamiliar, pelo Regulamento de 
Construção e Edital respetivo, sendo que este remete para as Condições Gerais de Alienação.--
Rigorosamente, o incumprimento, por parte do requerente, no presente caso, no que se refere 
aos prazos de início e conclusão da edificação, poderá assumir uma forma muito penalizadora 
para o requerente, pois, “importa a reversão não só do terreno, mas também de todas as 
edificações ou outras benfeitorias já nele existentes, para a Câmara Municipal, sem que esta 
restitua a importância paga ou seja responsável por qualquer indemnização,” atento o que 
dispõe, conjugadamente, o artigo 2º, nº 2, alínea f) e artigo 6º das Condições Gerais de 
Alienação de Terrenos Municipais.--------------------------------------------------------------------------------
Assim, só uma justificação, baseada em caso de força maior, como tal aceite pela Câmara 
Municipal, a invocar pelo requerente, poderá evitar este efeito muito gravoso de 
incumprimento dos prazos de início e conclusão das obras.------------------------------------------------
Neste sentido, veio o requerente apresentar a sua justificação para o incumprimento do prazo 
e pedir a prorrogação do prazo por mais dois anos.----------------------------------------------------------
Na justificação o requerente alega dificuldades financeiras e de acesso ao crédito, tendo em 
conta, também, as fases mais difíceis decorrentes do arrefecimento da economia em Portugal, 
que representou grande constrangimento ao investimento e, por conseguinte, no acesso ao 
crédito e a outras fontes de financiamento.--------------------------------------------------------------------
Nesta medida, parece-lhe ser de deferir o pedido do requerente e conceder-lhe mais uma 
oportunidade, devendo este assunto ser decidido pela Câmara sob proposta do respetivo 
vereador do pelouro, atenta a matéria específica em causa, cuja competência está cometida 
ao referido órgão colegial.-------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado deferir o pedido por unanimidade.(Deliberação nº5)-------------------------------------- 
 
 

2.6. – Pedido de certidão de direito de preferência;-------------------------------------- 
 
Requerido por Maria Luisa Domingas Medeiro, que pretendendo vender o prédio sito na Rua 
Manuel da Fonseca, nº 4, 1º dtº, em Beja, pelo valor de 32.000,00 €, vem solicitar à Câmara 
Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura 
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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 6)----------- 
 
 

2.7. – Adiamento do pagamento do valor da prestação decorrente do 
contrato promessa de compra e venda do imóvel, em propriedade 
resolúvel;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 8202 de 29 de dezembro de 2017 do Gabinete de Ação Social, informando que 
tendo sido assinado em 26 de junho de 2017, o contrato promessa de compressa de compra e 
venda, em propriedade resolúvel, sito na Rua Sousa Porto, nº 89, 1º dtº, em Beja, com os 
promitentes-compradores Aníbal Rosa Palma e Maria da Luz Pires Palma, vêm os mesmos, 
por atendimento superior, solicitar adiamento do pagamento do valor da prestação cujo início 
seria em janeiro de 2018, conforme cláusula 4ª, do contrato promessa de compra e venda, em 
virtude de não terem ainda conseguido realizar todas as obras necessárias na fração, de forma 
a ocuparem a mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------
Neste sentido, propõe-se o adiamento do valor da prestação do contrato mencionado (no valor 

de 103,54 €), pelo período de seis meses (junho de 2018, inclusive), período este que se julga 
suficiente, salvo melhor entendimento, para que os promitentes-compradores possam vir a 
realizar todas as obras necessárias na habitação e, assim, realizarem a mudança para a mesma.  
Paralelamente, propõe-se a manutenção do contrato de arrendamento em vigor, desde 01 de 
maio de 1984, para a fração municipal sita na Praceta António Gonçalves Correia nº 2, 2º C 
Esqº em Beja, em nome de Aníbal Rosa Palma, cujo valor da renda é de 12,04 €.--------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 7)------------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Proposta de Aprovação do Plano de Mercados e Feiras para 2018;--- 

 
Registo nº 7835 de 14 de dezembro de 2017 do Serviço de Ambiente e Zonas Verdes, 
informando que de acordo com o artigo 7º, nº 2 do Decreto-Lei nº 42/2008, de 10 de março, 
as câmaras municipais devem, até ao início de cada ano civil, aprovar e publicar o seu plano 
anual de feiras e os locais autorizados a acolher estes eventos.-------------------------------------------
Deste modo, tendo em conta o Mercado Retalhista Quinzenal, propõem-se as seguintes datas 
de realização destes eventos, no Parque de Feiras e Exposições de Beja, para o ano 2018:--------
Mercado Quinzenal: 13 e 27 de janeiro; 10 e 24 de fevereiro; 10 e 24 de março; 07 e 21 de 
abril; 12 e 26 de maio; 09 e 23 de junho; 07 e 21 de julho; 11 e 25 de agosto; 15 e 29 de 
setembro; 13 e 27 de outubro; 10 e 24 de novembro e 08, 15 e 22 de dezembro.-------------------
À semelhança do ano anterior, a proposta prevê a realização dos Mercados aos segundos e 
quartos sábados de cada mês, à exceção do mês de dezembro, em que se prevê a realização 
de três mercados seguidos antes do Natal.----------------------------------------------------------------------
No ano de 2018, devido à realização da OVIBEJA no mês de abril, propõe-se a realização do 
mercado no 1º e 3º sábado. Mais se informa que as datas propostas poderão ser alteradas 
caso coincidam com mais algum evento a realizar no local.------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 8)------------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Proposta de ratificação do despacho do Senhor Presidente;-------------- 

 
Despacho:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liberalização de horário de funcionamento:--------------------------------------------------------------------
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De acordo com o previsto no ponto 4 do artigo 3º do Regulamento Municipal da Restrição do 
Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos de Beja, determino a liberalização de 
horários dos estabelecimentos abrangidos pela restrição constante no nº 1 e 2 do artigo 3º do 
referido Regulamento, na madrugada de 01 de janeiro de 2018.-----------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade ratificar o despacho do Senhor Presidente de 22 de dezembro 
de 2017.(Deliberação nº 9)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.10 – Cafetaria do Castelo – Rendas em dívida;-------------------------------------------- 

 
Registo nº 5991 de 21 de setembro de 2016 do Serviço de Apoio e Informação Turística, 
informando que, depois em reunião realizada a 13 de setembro de 2016, com a Sociedade 
Tesouros e Castelos, representada pelo gerente Pedro do Rosário e os técnicos municipais, 
Sandra Margarida e Paulo Crujo, foi a empresa supra mencionada informada que tem uma 
divida de 892,50 €, referentes às rendas da concessão da cafetaria do Castelo.----------------------
O gerente contrapôs que houve um acordo com o anterior executivo em que, por motivo da 
concessão ter estado encerrada no período de 01 de janeiro de 2013 a 08 de julho de 2013 por 
falta de iluminação exterior e como durante estes meses pagaram a renda mensal, então nos 
últimos 6 meses antes do término do contrato não as pagavam ou o prazo da concessão era 
prorrogado por igual período temporal correspondente às rendas pagas.------------------------------
Do processo consta um ofício enviado pela empresa solicitando o não pagamento das rendas 
mas não consta qualquer deliberação que confirme ou clarifique a existência de um acordo, 
isto sem que ponhamos em causa a veracidade das palavras do gerente.------------------------------
Refere a Chefe de Divisão em informação datada de 27 de setembro de 2013 “(…) por força do 
nº 5 do contrato, a cafetaria deveria estar aberta das 10:00h às 24:00h e que a falta de luzes 
no exterior (…) o cumprimento desta obrigação ficaria condicionado, facto que confirmamos 
no periodo em causa. Poderiam, eventualmente, garantir a abertura no período de 
funcionamento do castelo, das 10:00h às 18:00h, no entanto, por motivos relacionados com 
contratação de pessoal e horários de trabalho, o concessionário referiu não ser possivel;(…)”.--
O parecer juridico do gabinete competente datado de 08 de outubro de 2013, entre outros 
pontos, refere no nº 4 “(…) que não há impedimento de cumprimento do horário, por falta de 
luz, pelo menos até às 18:00h (…)”; e no nº 12 “(…) só por mera condescedência ou apoio à 
empresa poderá ser assumida pela câmara a pretensão do requerente, pelo que, em termos 
de reclamação não poderá haver procedencia da mesma, considerando-se indeferido o pedido 
por falta de fundamento, dado que não há violação do contrato por parte do Municipio (…)”.---
Considerando o apuramento dos factos acima expostos e na ausência de documento 
deliberativo que comprove a isenção do pagamento das rendas, deve haver cabimento à sua 
liquidação salvo melhor entendimento.--------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade concordar com o presente parecer, devendo antes da 
instrução do processo para cobrança da dívida, ser esclarecido se a empresa possui ativos que 
possibilitem a liquidação dos valores.(Deliberação nº 10)---------------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Entrega de Receita de Bilheteira do Espetáculo Solidário “Beja 
Ajuda“ à Cruz Vermelha Portuguesa;-------------------------------------------------- 
 
Registo nº 7604 de 05 de dezembro de 2017 do Serviço de Ação Cultura, informando 
relativamente ao assunto em epígrafe, que o valor total da receita foi de 2.515,00 €.--------------
Conforme acordado entre o Município de Beja e a Cruz Vermelha Portuguesa a receita é 100% 
para a instituição.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendo em conta o caráter solidário da iniciativa, foi decidido pelo executivo assumir o 
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pagamento da totalidade dos lugares. Assim solicita-se a emissão de uma ordem de 
pagamento no valor total de 3.090,00 € à Cruz Vermelha Portuguesa.----------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 11)----------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Pedido de apoio financeiro;------------------------------------------------------------------ 

 
O Senhor Presidente da Câmara informou que o Festival Terras Sem Sombra 2018 tem vindo a 
ser promovido pelo Departamento Histórico da Diocese de Beja. Para o ano, com a saída do 
Arqtº José Falcão das funções que ocupava, será promovido pela Pedra Angular, que solicita 
apoio financeiro para a realização do evento no fim-de-semana de 05 de maio de 2018.----------
À semelhança do ano anterior haverá uma ação de divulgação do Festival em Budapeste, 
tendo sido solicitado à Câmara Municipal de Beja que se pudesse fazer representar através de 
um grupo de cante do Concelho. Neste sentido, a Câmara Municipal disponibilizou-se para, no 
âmbito de uma candidatura a fundos comunitários, suportar a despesa com a deslocação do 
Grupo Cantadores do Desassossego, sendo que a parte restante das despesas terá de ser 
suportada pelos restantes municípios aderentes à iniciativa ou outros promotores que se 
possam angariar parta o efeito, não se responsabilizando o município por comparticipar essa 
parte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro de 9.000,00 €.(Deliberação nº 12)-- 
 
 

2.13. – Proposta de atribuição de subsídio;----------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, relativamente à proposta de atribuição de subsídio à CEBAL – 
Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo, informou que havia um valor 
protocolado em termos do apoio para o ano 2017, designadamente 75.000,00 € e entendeu-se 
que no 2º semestre do ano esse apoio deveria passar para 120.000,00 €. No dia 19 de 
dezembro foram pagos 45.000,00 € de diferença entre os 75.000,00 € e os 120.000,00 € para 
que o CEBAL pudesse cumprir um conjunto de projetos comunitários que tinha candidatado 
onde faltava a comparticipação da componente nacional.--------------------------------------------------
Foi deliberado atribuir um subsídio no valor de 45.000,00 € ao CEBAL – Centro de Biotecnologia 
Agrícola e Agroalimentar do Alentejo. (Deliberação nº 13)--------------------------------------------------- 
 
 

2.14. – Pedido de pagamento em prestações das despesas com a 
execução coerciva;---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado por Ágata de Sousa Navarro Lobo de Oliveira o pagamento em prestações das 
despesas com a execução coerciva de obras nas fachadas do edifício sito na Praça da República 
nºs. 16, 17, 18, 19 e 20 e Rua da Cadeia Velha nº 1 e 3, em Beja.-----------------------------------------
I – Enquadramento legal:--------------------------------------------------------------------------------------------
1 – Devido ao mau estado de conservação das fachadas do edifício acima identificado (Auto de 

Vistoria nº 81/2016, que resultou da vistoria realizada no dia 23 de junho de 2016, as fachadas do 
edifício apresentavam anomalias graves nos paramentos exteriores, nas caixilharias e no varandim do 

último piso “existindo perigo de queda de rebocos sobre a via pública.) e, não tendo os respetivos 
herdeiros executado as obras necessárias à correção das más condições de segurança, a 
Câmara Municipal tomou a posse administrativa para lhes dar execução, nos termos do artigo 
91º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na redação conferida pelo Decreto-Lei nº 
136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 
(RJUE).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2 – Para o efeito, foi determinada a abertura de procedimento de ajuste direto, tendo a 
empreitada sido adjudicada à empresa H. Teixeira & Companhia, Ldª, pelo preço de 29.400,00 
€, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, na quantia de 1.764,00 €, perfazendo o total de 
31.164,00 €.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 – O contrato de empreitada foi celebrado no dia 04 de outubro de 2016 e a consignação 
verificou-se no dia 24 de outubro de 2016.---------------------------------------------------------------------
4 – No mês de dezembro de 2016 e no mês de janeiro de 2017, foram apresentados os pedidos 
de pagamento em prestações das despesas com a execução coerciva por três herdeiros do 
prédio, a saber: a requerente e os dois irmãos, David Pinheiro Lobo de Oliveira e Luis Carlos 
Pinheiro Lobo de Oliveira.--------------------------------------------------------------------------------------------
5 – O quarto herdeiro do prédio, Luis Maria Angeja Lobo de Oliveira, desconhece-se o seu 
paradeiro (recorreu-se à Polícia Municipal de Lisboa e à Direção de Serviços de Administração e 

Proteção Consulares do Ministério dos Negócios Estrangeiros, para efeitos de notificação deste 

herdeiro, bem como à afixação de editais, tudo sem sucesso).---------------------------------------------------
6 – Desde a apresentação dos pedidos mencionados em 4 até à presente data, os herdeiros 
ainda não procederam ao pagamento de qualquer prestação.--------------------------------------------
7 – A requerente apresenta agora um pedido de pagamento em prestações da totalidade da 
dívida, no valor de 500.00 €/mês (o que corresponde ao pagamento de 62 prestações no valor de 

500,00 € e a 63ª prestação, no valor de 164,00 €).------------------------------------------------------------------
8 – De acordo com o artigo 63º, nº 1 do Regulamento Municipal da Urbanização e da 
Edificação (RMUE), é da competência da Câmara Municipal autorizar o pagamento em 
prestações, nos termos do Código de Procedimento e de Processo Tributário e da Lei Geral 
Tributária “desde que se encontrem reunidas as condições para o efeito, designadamente 
comprovação da situação económica do requerente que não lhe permite o pagamento integral 
da dívida de uma só vez, no prazo estabelecido para pagamento voluntário.”.-----------------------
9 – O pedido de pagamento em prestações deve ainda indicar os motivos que o fundamentam, 
sendo que, neste caso, a requerente refere que o pagamento em prestações vai-lhe permitir 
efetuar as obras mínimas no r/c, para a criação de três unidades de comércio e serviços.--------
10 – O pedido deve ainda ser acompanhado da declaração de rendimentos, o que está em 
falta (artigo 63º, nº 2 do RMUE).--------------------------------------------------------------------------------------
11 – O pedido de autorização para pagamento em prestações depende da prestação de caução 
a favor do Município, salvo se por deliberação da Câmara Municipal for decidido em 
contrário.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, considera-se, salvo melhor opinião, que o pedido de pagamento em 
prestações (63 prestações) deve ser submetido à apreciação e decisão do órgão executivo, bem 
como se, a ser autorizado o pedido, há ou não lugar à prestação de caução.--------------------------
Previamente, deve ser notificada a requerente para entregar a declaração de rendimentos, 
conforme mencionado em 10 e ainda, da decisão da Câmara Municipal deve ser dado o devido 
conhecimento aos dois irmãos da requerente, mencionados em 4.--------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com a abstenção da vereadora Sónia Calvário.(Deliberação 

nº 14)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia absteve-se na presente deliberação por entender que deveria ter sido 
efetuada previamente a avaliação socioeconómica da requerente, embora concorde com o 
deferimento do pedido em prestações.-------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.15. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas:------------------------------ 
 
Solicitado por Daniel Eduardo Bandeira, a isenção do pagamento de taxas de apreciação do 
processo de alteração de matrícula no selo de residente.---------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 15)------------------------------------------------ 



 

Página 10 de 13 
 

 
Solicitado pela Associação Cultural e Recreativa dos Moradores do Porto Peles, a isenção de 
pagamento de taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído no âmbito da realização 
de bailes, entre os dias 19 a 23 de dezembro na sede da associação.------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 16)------------------------------------------------ 
 
 

2.16. – Resumo Diário de Tesouraria nº 1, relativo ao dia dois de janeiro 
de dois mil e dezoito;----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de um milhão, setenta e 
oito mil, novecentos e oitenta e cinco euros e vinte e sete cêntimos, sendo quatrocentos e 
quarenta e cinco mil, trezentos e noventa e quatro euros e setenta e oito cêntimos de 
operações orçamentais e seiscentos e trinta e três mil, quinhentos e noventa euros e 
quarenta e nove cêntimos de operações não orçamentais.------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
A munícipe Tamara Castro residente numa habitação social sita na Rua Sousa Porto expôs a 
seguinte situação:------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reside há sete anos na habitação identificada, propriedade da sua tia, que entretanto imigrou 
e não tem intenção de regressar a Portugal, ficando a munícipe responsável para fração em 
causa. Quando teve conhecimento da proposta de alienação de habitações sociais, promovida 
pelo anterior executivo, dirigiu-se aos serviços no sentido de saber se poderia adquirir a fração 
em causa e foi informada que para esse efeito necessitava de ter uma procuração assinada 
pela sua tia. O processo desencadeou-se e a semana passada, depois de ter os documentos em 
mão dirigiu-se novamente aos serviços que lhe disseram que o atual executivo não irá vender 
habitação social. Assim, e agora que tem toda a documentação necessária perguntou em que 
ponto fica a sua situação, disse.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A munícipe Sandra Modesto, funcionária da Câmara Municipal de Beja, referiu que ficou 
incrédula ao saber que na última reunião de câmara foi debatida a questão da Loja Social, por 
constatar preocupações que não existiram quando ela lá estava integrada no seu período 
ativo, tendo em conta que se encontra de atestado, onde os problemas são exatamente os 
mesmos, nomeadamente falta de casa de banho (utilizava a da Casa da Cultura), falta de linha 
telefónica, falta de computador, falta de cadeira, das 14:00h às 17:00h ficava no posto de 
trabalho completamente sozinha e portanto colocou a seguinte questão ao vereador Vítor 
Picado, o que é que mudou desde esse tempo para o presente? disse.--------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, relativamente à questão da senhora Tamara Castro, informou 
que todos os processos de aquisição entrados a partir de dia 01 de outubro foram suspensos 
tendo em conta a opção deste executivo de não alienar habitação social. Processos entrados 
antes dessa data entenderam dever concluí-los e assim têm feito de acordo com as regras que 
vinham sido seguidas anteriormente, portanto tomou nota da exposição apresentada e o 
processo será revisto de acordo com o exposto pela munícipe e sem querer dar falsas 
esperanças a decisão será mantida ou eventualmente alterada, disse.---------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado escusou-se de responder à senhora Sandra Modesto por considerar 
que existem conteúdos do ponto de vista ético que não seria elegante da sua parte estar aqui 
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a colocar em público, disponibilizando-se no entanto para reunir com a funcionária em 
particular, contudo, percebe e assumirá todas as suas responsabilidades como sempre o fez, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A munícipe Olga Sousa referiu que gostava de ver esta questão da Loja Social esclarecida uma 
vez que a mesma tem sido um grande tema nas redes sociais. No entanto a seu ver parece-lhe 
que as condições de trabalho serão as mesmas que anteriormente.------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário solicitou o uso da palavra, tendo em conta que teve o pelouro dos 
recursos humanos no mandato anterior, para informar que a funcionária há cerca de dois/três 
anos que não exercia as suas funções por diversas vicissitudes, licença de maternidade, 
atestados médicos, etc.. O horário da Loja Social não era o mesmo, esta abria três manhãs por 
semana, mas o que estranha mais é a história da cadeira porque estando a senhora de baixa 
continuava a ir ao posto de trabalho? disse.-------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Vítor Gonçalves colocou três questões.-------------------------------------------------------------
Relativamente ao prédio sito na Praça da República/Rua das Lojas, soube-se que o projeto 
existente irá sofrer alterações, pelo que gostava de saber da parte do executivo 
resumidamente, que tipo de alteração está a ser pensado e porquê.------------------------------------
Relativamente à dinamização turística da cidade e como pequeno empresário considera 
urgentíssimo repensar-se esta matéria. Na cidade de Beja, as igrejas serão dos sítios mais 
importantes que são visitáveis por quem vem de fora e, embora saiba que não deverá ser fácil, 
uma vez que envolve muitas entidades, a câmara municipal deveria envidar esforços no 
sentido de protocolar com quem de direito uma forma de as manter abertas, porque constata 
na sua atividade os turistas meio perdidos sem um folheto explicativo resumido sem horários e 
com as igrejas permanentemente fechadas. Não fala nos outros monumentos porque será 
mais fácil tendo em conta que muitos pertencem à câmara municipal ou ao Estado. Construir 
leva tempo mas destruir é rapidíssimo, com as redes sociais hoje em dia basta meia dúzias de 
turistas dizerem que não vale a pena visitar a cidade porque está tudo fechado e pronto. Esta 
não é só uma questão cultural mas também económica numa cidade que dela tanto necessita. 
Finalmente uma questão mais pessoal, relativamente à Rua Dr. Aresta Branco, onde reside e 
essencial à circulação da cidade, muito estreita e com muito trânsito, disse que nem sempre os 
condutores têm o devido respeito pelos transeuntes nem a noção que poderão atropelar 
alguém uma vez que as pessoas saem das suas casas diretamente para a rua. Neste sentido 
perguntou se há possibilidades de limitar a velocidade de forma muito efetiva naquela artéria, 
com a colocação de bandas redutoras, sabendo de antemão que não será uma situação fácil de 
resolver.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O Senhor Presidente da Câmara, relativamente ao projeto do prédio sito na Praça da 
República/Rua das Lojas, informou que de facto o mesmo irá ser alterado. Era um espaço que 
estava previsto para instalar serviços mas o executivo entende que nos Centros Históricos, 
sempre que possível, devem existir pessoas. Os que existem não serão retirados naturalmente 
mas não querem trazer mais, querem comércio mas sobretudo pessoas. Têm a consciência 
que é uma aposta de risco mas entendem que serviços a partir das 16:00 horas tornam 
moribundos os centros históricos e, se não houver famílias a habitá-los, que os dinamizem 
através da sua presença para além deste horário que referiu, dificilmente haverá vida nos 
mesmos. Hoje em dia há muitos jovens que gostam e não se importam de viver nos centros 
históricos e irão estudar na altura devida algumas soluções que tornem mais apelativa essa 
vinda, como por exemplo e não quer dizer que isso venha a suceder, a cedência de um lugar 
gratuito no parque de estacionamento da Avenida Miguel Fernandes, para quem possa 
arrendar um espaço.--------------------------------------------------------------------------------------------------
A ideia, já concretizada, é a Câmara Municipal de Beja candidatar-se ao IFRRU 2020 para 
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reabilitação daquele imóvel e poder fazer T0, T1 e T2 para arrendar por valores abaixo do 
praticado no mercado e que possam permitir à autarquia reembolsar o IFRRU do empréstimo 
que irão lá fazer.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à dinamização turística, referiu que o executivo partilha da visão do munícipe 
Vitor Gonçalves e da reflexão que fez. A Câmara Municipal de Beja é um agente promotor da 
dinamização cultural e turística, tem algum know how, tem técnicos de excelência mas 
necessita efetivamente de fazer parcerias com outras entidades, seja a Associação de Defesa 
do Património ou a Diocese de Beja por exemplo, que os possam ajudar nestas tarefas porque 
um dos patrimónios mais ricos é realmente o eclesiástico que está maioritariamente fechado, 
aliás até nos espaços municipais existe por vezes dificuldades em mantê-los abertos.--------------
Terão que ser criados roteiros, sabe que os empresários estão disponíveis para ajudar e 
portanto, junto com as equipas técnicas municipais, tentar-se-ão criar estas parcerias para 
recuperar o centro histórico e alguns espaços de referência da cidade, bem como melhorar 
também a sinalética turística que é insuficiente, disse.------------------------------------------------------ 
 
O vereador Luís Miranda, relativamente à Rua Dr. Aresta Branco e a outras do mesmo género, 
referiu que existem alguns princípios que seguem e que não abdicarão como não 
descaracterizar as ruas do centro histórico. Relativamente à utilização de bandas redutoras de 
velocidade, têm muitas reservas na sua utilização porque são muito dispendiosas, duram 
pouco tempo para além de serem difíceis de aplicar e manter naquele tipo de piso 
empedrado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O alargamento dos passeios é particamente impossível, se não a rua passaria a ser pedonal e, 
como muito bem disse, a mesma é uma artéria fundamental à circulação automóvel no centro 
histórico.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Não é uma questão a ignorar mas é um problema muito difícil para resolver que será 
trabalhado com os serviços, disse.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino acrescentou, ainda relativamente à dinamização turística, que 
os técnicos da autarquia estão a trabalhar neste momento em conjunto com alguns 
especialistas nesta matéria e em articulação com a Diocese de Beja, no sentido de traçar 
percursos de turismo religioso, questão falada inclusivamente com o Senhor Bispo, que se 
mostrou disponível para apoiar na conceção dos mesmos e irão fazê-lo o mais brevemente 
possível, até porque o material merchandising que a autarquia dispõem neste momento é 
muito pouco e vão então adaptá-lo e melhorá-lo a este nível, disse.------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

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

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

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram dezasseis horas 
e trinta minutos da qual, para constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57º da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, 
nomeado por deliberação de câmara, datado de 25 de outubro de 2017, para secretariar as 
reuniões do órgão executivo, redigi e subscrevo.-------------------------------------------------------------- 
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Aprovada por maioria em 
reunião de câmara realizada 
em 17 de janeiro de 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 
 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício
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