
 
 

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 três, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 

dezassete 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 Luís Alberto da Silva Miranda, Vice-Presidente da Câmara, 
estando presentes os senhores vereadores, Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino, Arlindo 
José Clemente Morais, João Manuel Rocha da Silva e Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado. 
A assessorar o Executivo esteve também presente o Jurista, Dr. Juvenal Bastos da Cunha.--------
Secretariou a reunião, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, em conformidade com o 
disposto no número dois do artigo quinquagésimo sétimo da lei número setenta e cinco barra 
dois mil e treze de doze de setembro.---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Justificação de Faltas;----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Constatou-se a falta do senhor Presidente da Câmara, Paulo Jorge Lúcio Arsénio e da senhora 
vereadora, Sónia Maria Horta do Calvário, faltas que lhes foram relevadas por terem sido 
consideradas justificadas, nos termos da alínea c) do artigo 39º da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

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

 
 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação das atas n
os

 25/2017, 1/2018 e 2/2018;-------- 
 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
colocou-se à consideração a ata no 25/2017, relativa à reunião de câmara realizada em vinte de 
dezembro de dois mil e dezassete, que foi previamente distribuída por todos os eleitos e de 
seguida aprovada por maioria com a abstenção do vereador João Rocha por não ter 
participado na mesma.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Foram também colocadas à votação as atas nos 1/2018 e 2/2018 (extraordinária), relativas às 
reuniões de câmara realizadas em três e dez de janeiro de dois mil e dezoito as quais foram 
igualmente e previamente distribuídas por todos os eleitos e de seguida aprovadas por 
unanimidade.(Deliberação nº 19)----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O Senhor Vice-Presidente, Luís Miranda, informou a câmara que após o decurso do prazo de 
discussão pública previsto no artigo 81º do RJIT efetuado através de publicação do Aviso 
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publicado no Diário da República e sem que tenham sido apresentadas quaisquer sugestões, 
pedidos de informação ou reclamações, considera-se que o contrato para planeamento da Vila 
Galé está em condições de ser assinado.------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador João Rocha colocou duas questões, nomeadamente se a câmara municipal tem 
algum plano previsto relativamente ao arranjo de vias e caminhos do Concelho de Beja e se o 
relatório de contas da Passagem de Ano já está feito, disse.----------------------------------------------- 
 
O Senhor Vice-Presidente, Luís Miranda, informou relativamente às vias e caminhos do 
concelho que está a ser feito um levantamento pelos serviços e não haverá intervenções 
casuísticas mas sim um plano de intervenção que quando estiver finalizado será apresentado. 
Acrescentou que quando falou em intervenções casuísticas refere-se ao momento atual e não 
a situações anteriores.------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Relatório de Contas da Passagem de Ano o mesmo está a ser terminado e 
será muito em breve tornado público, disse.------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado perguntou qual o ponto da situação relativamente ao um pedido que 
deu entrada há uns meses nos serviços efetuado por munícipes no sentido de melhorar as 
condições de iluminação das traseiras de uma Rua que dá para a Ribeira de Santa Vitória.-------- 
 
O Senhor Vice-Presidente, Luís Miranda, informou que não consegue responder a esta questão 
mas irá averiguar junto dos serviços para poder informar o vereador na próxima reunião.-------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de constituição de fundos de maneio, para pagamento de 

despesas urgentes e inadiáveis até final de 2018;------------------------------------------ 

 
O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, propôs a constituição dos seguintes 
fundos de maneio até ao final de 2017:--------------------------------------------------------------------------
No montante de 1.000,00€ (mil euros) mensais, a ser gerido por Fátima de Jesus Serrano 

Parrinha Martins Serrano, do Gabinete de Apoio aos Eleitos, distribuído pelas seguintes 
rubricas orçamentais:-------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquisição de bens – 02.01.21.99 ………….…..………………………………………………………………… 250,00 € 
Aquisição de serviços – 02.02.25.99 ……….…………………………………………………………………… 250,00 € 
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 ….…………………………………………………………… 500,00 € 
No montante de 600,00€ (trezentos euros) mensais, a ser gerido por Paulo Fernando Barros Bel 

Luís, da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, distribuído pelas seguintes rubricas 
orçamentais:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquisição de bens – 02.01.21.99 ………….…..………………………………………………………………… 200,00 € 
Aquisição de serviços – 02.02.25.99 ………….………………………………………………………………… 200,00 € 
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 …….………………………………………………………… 200,00 € 
No montante de 153,15€ (cento cinquenta e três euros e quinze cêntimos) mensais, a ser gerido 
por Maria Manuel Candeias Coelho, do Gabinete de Ação Social CPCJ, pela rubrica 
orçamental:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 ………………………………………………………………. 153,15 €  
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No montante de 600,00€ (trezentos euros) mensais, a ser gerido por José Carlos Grilo Marques 

Bengala, do Serviço de Transportes e Oficina de Mecânica, distribuído pelas seguintes rubricas 
orçamentais:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquisição de bens – 02.01.21.99 ………….…..………………………………………………………………… 200,00 € 
Aquisição de serviços – 02.02.25.99 ………….………………………………………………………………… 200,00 € 
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 …….………………………………………………………… 200,00 € 
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 20)----------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de aprovação do Loteamento Municipal a Nascente da 

Estrada da Carocha;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Informação nº 3 de 10 de janeiro de 2018 da Divisão de Administração Urbanística, dando 
conhecimento que conforme solicitado foi efetuado o loteamento municipal para o terreno 
camarário sobrante de outros já efetuados e que permite completar a ocupação do quarteirão 
definido pela rede viária complementar e fundamental para a zona de expansão norte de 
acordo com o previsto no Plano de Urbanização e nos projetos de execução da terceira fase do 
projeto da Zona de Acolhimento Empresarial Norte.---------------------------------------------------------
Como está integrado num plano de urbanização com o qual se conforma este loteamento não 
necessita de ser sujeito a consulta pública pelo que se propôs a sua aprovação pela Câmara 
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 21)----------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de aprovação de alteração ao Loteamento Municipal da 

Abegoaria;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Informação nº 4 de 10 de janeiro de 2018 da Divisão de Administração Urbanística, dando 
conhecimento que foi solicitado uma alteração ao Loteamento da Abegoaria no que se refere 
ao uso dos lotes, passando de uso industrial / armazenagem, para industrial / armazenagem / 

comércio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A alteração foi efetuada e não foi registada qualquer oposição depois de tidos em conta os 
procedimentos referidos pelo gabinete jurídico, estando então o processo em condições de ser 
aprovado pela Câmara Municipal. Não tendo o processo avançado, foi indicado pelo Gabinete 
de Desenvolvimento, Empreendedorismo e Inovação, que seria importante concretizar a 
alteração pelo que se propõe a sua aprovação, emitindo-se posteriormente nova certidão de 
alvará para que se proceda ao registo desta nova versão.--------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 22)----------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Pedido para aquisição do Lote 18 sito no Loteamento Municipal de 

Atividades Económicas da Horta de São Miguel;-------------------------------------------- 
 
Registo nº 15 de 02 de janeiro de 2018 do Gabinete de Desenvolvimento, Empreendedorismo 
e Inovação, informando o seguinte, depois de analisado o conteúdo do ofício da empresa 
Rocor – Tratamento e Lacagem de Metais, Ldª:---------------------------------------------------------------
A atividade industrial proposta pela empresa, Tratamento e Lacagem de Metais é de interesse 
e acrescenta valor ao tecido produtivo concelhio.------------------------------------------------------------
O número de postos de trabalho criado, quatro é elevado, face ao valor do investimento 
estimado pela empresa, 750.000, 00 €.--------------------------------------------------------------------------
O promotor tem interesse em iniciar o investimento com a maior brevidade possível, dado que 
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já tem curso os processos de aquisição dos equipamentos a montar na unidade fabril.------------
Assim, julga-se de atribuir o lote L18 que se adequa às necessidades da empresa, pelo que 
procedemos à elaboração de um protocolo de entendimento entre as partes, prévio à 
celebração da escritura de alienação que teve com base os seguintes pressupostos:---------------
A execução de infra estruturas deste loteamento será candidatada a fundos comunitários, caso 
em que a Camara Municipal suportará 15% do valor do investimento e os fundos europeus 
85%.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No caso de a candidatura, não vir a ser aprovada por fundos comunitários a Camara Municipal 
suportará 50% dos custos de infra estruturação a título de apoio aos promotores e os 
promotores os restantes 50%, tendo no presente caso o valor de 44.285,04 €.-----------------------
São clarificados todos os procedimentos relativos à alienação do terreno, garantindo que o 
mesmo se destina ao fim proposto.-------------------------------------------------------------------------------
Junta-se a proposta de Memorando de Entendimento, cálculo de custo de infraestruturas, 
planta de localização e Certidão do Registo Predial do terreno, que constituem documento 
anexo número um e fazem parte integrante da presente ata.---------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

23)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Os vereadores da CDU, embora estejam de acordo com a proposta, abstiveram-se na presente 
deliberação por considerarem que deveria ser a Câmara Municipal a assumir os custos com as 
infraestruturas do loteamento no sentido de fomentar a fixação de indústrias.---------------------- 
 
 

2.5. – Pedidos de Interesse Público Municipal;----------------------------------------------- 
 
Parecer nº 104 DAU/SAP de 08 de janeiro de 2018 do Técnico Municipal, Miguel Quaresma, no 
âmbito do pedido efetuado pela empresa Luso-Insular, Projetos e Investimentos, SA, para 
instalação de Central Fotovoltaica do Ulmo.--------------------------------------------------------------------
Com base nos elementos de informação disponibilizados, nomeadamente o conteúdo do ofício 
endereçado ao Município por parte da empresa, e no valor significativo do investimento, é 
importante elaborar uma informação com uma fundamentação, a mais detalhada possível, 
sobre este assunto.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Deste modo, apresenta-se uma sequência de pontos de análise de enquadramento e de 
avaliação, com o propósito de clarificar a problemática subjacente ao respetivo processo e, 
assim, deixar um quadro minimamente objetivo para a tomada de decisão.--------------------------
1 – Relacionado com o pedido em causa coloca-se, desde logo, a questão de saber se o 
Executivo Municipal tem competência para fundamentar a proposta de atribuição de interesse 
público municipal a um investimento e submetê-la à Assembleia Municipal, para esta emitir a 
respetiva declaração, se assim o entender, com o conhecimento prévio de que a requerente 
não satisfaz ou satisfaz apenas parcialmente as exigências da Lei aplicável.---------------------------
A formulação da questão nestes termos coloca-se porque o pedido de interesse municipal 
surge na sequência da inviabilização da localização associada à instalação do investimento por 
parte de uma entidade envolvida no respetivo licenciamento. Ou seja, o pedido de 
reconhecimento de interesse público municipal, face ao modo como é solicitado, acaba por se 
traduzir, na prática, em um procedimento alternativo para contornar, eventualmente, uma 
declaração de desconformidade, com o enquadramento da legislação em vigor, neste caso, 
produzida pela ERRAA.------------------------------------------------------------------------------------------------
2 – Para equacionar esta resposta recorreu-se ao parecer referenciado por DSAJAL 131/16, da 
autoria de Ricardo da Veiga Ferrão, datado de 12 de julho de 2016 e endereçado à CCDRC, a 
propósito de uma situação em tudo idêntica à colocada pela requerente Luso-Insular.------------
Assim, transcrevem-se os trechos mais importantes de fundamentação do parecer:----------------
a – “(…) as razões que possam servir para fundamento de uma análise conducente a uma 
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proposta negativa da câmara municipal (a ser posteriormente submetida à assembleia municipal) 
carecem, necessariamente, de caber dentro dos poderes de apreciação da câmara.” (…) “ não 
pode a câmara municipal invocar argumentos que se situem fora ou para além do seu âmbito 
(material e procedimental) de intervenção para responder desfavoravelmente (e, obviamente, 
também de forma favorável), sob pena de vício de incompetência.”;------------------------------------
b – O “essencial é que a administração (especialmente a câmara municipal) não faça silêncio 
sobre o assunto que lhe foi submetido, dispensando-se ou abstendo-se de se pronunciar (ainda 

que negativamente) sobre o pedido, alegadamente por, no seu entender, ele carecer de 
(qualquer) fundamento, e portanto, falecendo de argumentos que possam permitir a sua 
apreciação positiva (concedente) pela assembleia municipal”.----------------------------------------------
A título conclusivo, o parecer refere:-----------------------------------------------------------------------------
a – “Na verdade, neste caso (como aliás em todos os casos) a assembleia municipal pronuncia-se 
sobre proposta camarária – não formula uma proposta própria; e a proposta da câmara deve 
basear-se e ter em conta a análise de todos os aspetos, e também os aspetos legais, que 
caibam dentro do seu poder de análise e proposta, razão pela qual a câmara municipal não 
pode nem deve, perante uma situação que se lhe afigura como não integralmente 
respeitadora do quadro normativo aplicável, ponderar uma proposta favorável à pretensão 
analisada e submetê-la assim à decisão da assembleia municipal. Na verdade, num caso assim, 
deve a proposta da câmara manifestar o seu pendor desfavorável à pretensão, para que a 
assembleia municipal a aprove nesse sentido.”, por outro lado;------------------------------------------
b – “(…) todos os órgãos da Administração Pública têm o dever de se pronunciar sobre todos 
os assuntos da sua competência que lhes sejam apresentados e, nomeadamente, sobre os 
assuntos que aos interessados digam diretamente respeito (…), pelo que a pura e simples 
omissão de pronúncia sobre um pedido de particular (ainda que o desatendimento do pedido seja 

plenamente justificável) permite a este intentar uma ação administrativa contra a entidade 
omitente, visando a sua condenação à prática do ato administrativo devido”.------------------------
3 – Face ao exposto, a resposta à questão inicial circunscreve-se ao perímetro da competência 
da Câmara, nomeadamente de analisar, informar e submeter a solicitação, devidamente 
fundamentada, à apreciação da Assembleia Municipal, independentemente do indeferimento 
em causa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posto isto e atendendo ao princípio da independência, o processo de reconhecimento de 
interesse deve ser submetido à AM e esta pode até decidir favoravelmente a emissão da 
declaração de interesse público municipal, no entanto compete sempre à ERRAA considerar a 
respetiva declaração como matéria suficiente e justificativa para alterar a sua decisão inicial. 
Deste modo, embora a intenção expressa pela requerente, quando apresenta o pedido, seja 
utilizar a figura de interesse público municipal para alcançar o objetivo de ver aprovada a sua 
pretensão, a mesma só será eficaz se a ERRAA reconsiderar a sua análise inicial, alterando a 
decisão.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 – Tendo em conta o que foi referido, poderá fazer sentido equacionar de modo 
fundamentado o pedido da requerente sobre a declaração de interesse público municipal, uma 
vez que a AM deverá pronunciar-se sobre esta matéria e fá-lo-á em melhores condições se 
dispor de elementos que o justificam detalhadamente. Perante a assunção deste pressuposto, 
procede-se à análise das circunstâncias e impactes gerados pela concretização do 
investimento, tendo em conta o interesse público municipal.---------------------------------------------
5 – Até ao presente momento a Câmara Municipal tem manifestado formalmente o interesse 
deste tipo de projetos porque são importantes para a concretização da estratégia municipal 
em relação à componente de sustentabilidade dos processos de desenvolvimento, incluindo a 
importância económica que podem representar, enquanto atividades mais rentáveis do que as 
praticadas no âmbito da exploração de sequeiro, podendo vir a ser, salvaguardando os 
equilíbrios biofísicos, uma forma de exploração mais racional dos recursos locais. Isto significa 
que inequivocamente no espaço agro silvo pastoril, desde que assegurados os equilíbrios 
referidos, a implantação de unidades de produção fotovoltaicas são positivas para o reforço da 
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base económica local, inclusivamente com a possibilidade de poder vir a conciliar as 
instalações com a exploração pecuária de ovinos, em regime extensivo, constituindo uma 
forma natural de desmatação, operação necessária à manutenção dos parques energéticos, 
para evitar o ensombramento dos painéis e o risco de incêndio. Este sistema de exploração 
gera naturalmente mais-valias importantes que ultrapassam, em muito, os rendimentos 
inerentes à exploração tradicional de sequeiro.---------------------------------------------------------------
6 – Mas, o investimento proposto pela requerente localiza-se em RAN e consequentemente em 
espaço agrícola.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neste caso, a classificação de RAN deve-se à boa qualidade dos solos, enquanto recurso com 
elevada potencialidade produtiva. No entanto, no contexto atual de desenvolvimento da 
agricultura a existência de água para rega é fundamental para explorar as potencialidades 
naturais destes solos e a sua mobilização produtiva em contextos minimamente concorrenciais 
de mercado. Assim e face à situação concreta, o rendimento expectável será unicamente 
associado à exploração de sequeiro, ou seja, pouco mais será do que as atividades produtivas 
inerentes ao espaço agro silvo pastoril. Ou seja, em termos práticos esta situação, em 
concreto, pouco difere das características que determinam a sua plena justificação como 
atividade não agrícola alternativa a privilegiar no espaço agro silvo pastoril.--------------------------
7 – Para além da rentabilidade ou da viabilidade económica associadas às potencialidades, há 
outra dimensão argumentativa de peso subjacente à RAN, enquanto instrumento de gestão 
territorial que se consubstancia numa restrição de utilidade pública, que tem a ver com o 
Artigo 4º - Objetivos – alínea e) do Decreto-Lei nº 199/2015, no âmbito da qual é estabelecido: 
“Assegurar que a atual geração respeite os valores a preservar, permitindo uma diversidade e 
uma sustentabilidade de recursos às gerações seguintes pelo menos análogos aos herdados 
das gerações anteriores”. É no âmbito deste aspeto essencial que o legislador define um 
conjunto de atividades que podem ser implementadas nos solos da RAN, aparecendo a 
produção de energia a partir de fontes renováveis como uma atividade não interdita (Artigo 22º 

- Utilização de áreas da RAN para outros fins – ponto 1 alínea d) do mesmo diploma).------------------------
8 – Pelo exposto é possível inferir que qualquer instalação de exploração de energia renovável, 
desde que cumpra o objetivo definido na alínea e) do artigo 4º, pode ser implementada. Foi 
com base neste pressuposto, que já estava previsto na Lei nº 73/2009, de 31 de março, que no 
PDM de Beja apenas consta a interdição de energias renováveis no espaço rural, em solos de 
regadio. No entanto, e segundo o artigo 54º do regulamento do PDM, a instalação das energias 
renováveis no espaço rural necessita “do parecer prévio favorável dado pela entidade ou 
entidades competentes reguladoras do licenciamento”, que no presente caso envolve a ERRAA. 
9 – É um facto que o licenciamento do projeto depende exclusivamente do parecer favorável 
da ERRAA, podendo esta entidade vir a considerar a declaração de interesse público municipal, 
apesar de não ter no seu parecer deixado essa possibilidade em aberto de forma expressa. 
Assim e dado que foi objeto de solicitação por parte da requerente, a avaliação do interesse 
público municipal deve subordinar-se a uma análise estrita sobre os possíveis impactes reais 
do investimento sobre a estrutura produtiva do Concelho, em termos sócio económicos.---------
10 – A fundamentação da empresa, quando solicita a declaração, é séria e idónea 
tecnicamente, ao fazer uma análise muito objetiva sobre os impactes diretos e indiretos do 
projeto. Com base nos elementos de justificação apresentados é possível concluir o seguinte:--
O projeto não tem reflexos significativos como oportunidade para gerar emprego, mesmo no 
momento da construção, porque os fornecedores e instaladores dos equipamentos estão 
organizados no mercado da construção e da prestação de serviços, recorrendo ao emprego 
local numa perspetiva meramente marginal e complementar às equipas de projeto que já 
dispõem; O projeto não desenvolve nem incrementa diretamente nenhuma cadeia de valor de 
forma significativa, porque mesmo a manutenção dos equipamentos em causa têm uma 
incorporação de valor, a nível local, muito baixo; O projeto ao entrar em exploração gera 
receitas, em que a maior parte do seu valor é transferido para o exterior. Dado que a empresa 
insere-se num contexto económico nacional e não local, não indicando explicitamente se as 
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mais-valias produzidas são aplicadas na dinamização de processos económicos endógenos. 
Mais, nos termos firmados com o arrendatário no âmbito do contrato, inclusivamente, abre as 
portas para a transferência do arrendamento das terras para terceiros, podendo até ser para 
empresas, cujos interesses se concretizam fora do espaço económico nacional e até 
comunitário; O projeto tem como valor seguro a ancorar na economia concelhia a distribuição 
da percentagem que cabe ao Município do valor da produção e o montante da renda; Estes 
rendimentos poderão representar, efetivamente, mais do que poderiam ser aqueles que se 
obtêm da exploração com o sequeiro, sem se correr os riscos dos maus anos agrícolas.-----------
Portanto, esta valia associada à produção de energia sem emissão de poluentes e de CO2 é na 
verdade o grande mérito do projeto para o Concelho.-------------------------------------------------------
11 – Quanto ao impacte da instalação em função do objetivo consagrado na alínea e) do 
Decreto-Lei nº 199/2015, importa referir que a requerente não apresenta a solução 
construtiva e a sua relação com a manutenção da estrutura dos solos. Do que se conhece de 
recolha de informação sobre esta matéria, as soluções resumem-se a duas formas de 
instalação: ou assente em estacarias metálicas, quando os solos são devidamente compactos, 
ou em maciços de betão que cobrem uma área, na ordem dos dois m2 por painel, e que são 
colocados sobre o terreno, não tendo um impacte intrusivo ao nível do solo. Mas também há 
soluções de tipo sapata, ou seja, fundação, esta já potencia alguma degradação da capacidade 
produtiva, porque podem ficar resíduos soltos no solo.-----------------------------------------------------
De referir que a forma de assentamento dos painéis depende sobretudo da exposição do 
terreno aos ventos.----------------------------------------------------------------------------------------------------
12 – Face ao exposto, há que referir que a declaração de interesse municipal não deveria ser 
utilizada para solucionar este tipo de condicionante à instalação do investimento, sob pena de 
se estar a banalizar uma disposição de gestão territorial que deve ser aplicada em regime de 
exceção, quando efetivamente estiverem em causa valores e mais-valias de grande relevância 
municipal, e não como regra e recurso para promoção de empreendimentos que têm um 
quadro claro de solução, em termos de licenciamento.------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade indeferir o pedido de Interesse Público Municipal e submeter 
à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 24)---------------------------------------------------------------------- 
 
Parecer nº 8 DAU/SAP de 02 de janeiro de 2018 do Técnico Municipal, Miguel Quaresma, na 
sequência do pedido efetuado pela empresa JFJ Agro, Ldª, no âmbito do Projeto de construção 
de um estabelecimento industrial destinada a Adega e Lagar.---------------------------------------------
O pedido de Interesse Público Municipal foi endereçado pelo senhor Ilídio José Vieira de Matos 
em noma da entidade atrás referenciada, referente ao PC 55/2017, para efeitos de necessidade 
de ocupação, com construção, de áreas classificadas com RAN e REN.-----------------------------------
A referida empresa apresentou um requerimento no âmbito da qual apresenta 
fundamentação técnica sobre a inviabilidade de localização alternativa referente à instalação 
das unidades de transformação objeto do processo de construção em causa.------------------------
A linha de argumentação reporta-se aos seguintes fatores:------------------------------------------------
Indispensabilidade da localização das unidades de produção se situarem junto das áreas de 
produção da matéria-prima;----------------------------------------------------------------------------------------
Melhoria da qualidade dos processos de transformação e dos produtos transformados;----------
Acréscimo dos níveis de competitividade, resultante da diminuição dos custos de transporte da 
matéria-prima, da concentração de funções económicas e obtenção de economias de escala;---
Aproveitamento dos recursos hídricos e de infraestruturas elétricas e viárias existentes na 
localização pretendida.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto e tendo em conta situações idênticas que mereceram o reconhecimento de 
interesse municipal, propôs-se que o presente pedido fosse deferido.----------------------------------
Foi deliberado por unanimidade deferir o pedido de Interesse Público Municipal e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 25)------------------------------------------------------------------------ 
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2.6. – Exposição relativa ao pagamento de Publicidade no Concelho de 

Beja;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O Senhor Vice-Presidente, Luís Miranda, relativamente a esta matéria informou que tendo em 
conta a intenção de estimular o exercício de atividades económicas e consequente 
dinamização da economia local e criação de emprego, a câmara municipal deliberou pela 
isenção total do pagamento de taxas de ocupação de espaço público com suportes 
publicitários os anos de 2014 e 2015.-----------------------------------------------------------------------------
Em 2016 e 2017 não houve cobrança dessas taxas.-----------------------------------------------------------
Assim, propôs que os anos de 2016 e 2017 sejam também isentos de pagamento e que se 
inicie o procedimento de 1ª Alteração ao Regulamento de Ocupação do Espaço Público, 
Publicidade e Propaganda.-------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade a isenção do pagamento das taxas de publicidade 
referentes aos anos 2016 e 2017.(Deliberação nº 26)---------------------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Exposição sobre isenção de taxas referentes a esplanadas no 

Centro Histórico de Beja;----------------------------------------------------------------------------------- 

 
O Senhor Vice-Presidente, Luís Miranda, deu que conhecimento que com o objetivo de 
estimular, na área do município, o exercício de atividades económicas e consequentemente a 
dinamização da economia local e criação de emprego, com especial incidência no Centro 
Histórico de modo a contribuir para a dinamização e desenvolvimento urbano desta 
importante área da cidade a câmara municipal isentou em 2014, 2015, 2017 e 2017 o 
pagamento de taxas a instalação de esplanadas no domínio público municipal.----------------------
Assim, propôs que a isenção se mantenha em 2018 mas que se notifiquem os proprietários de 
esplanadas que não estão licenciadas para procederem ao seu licenciamento.-----------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade as taxas referentes a esplanadas no Centro 
Histórico.(Deliberação nº 27)----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Início do procedimento de 1ª Alteração ao Regulamento de 

Ocupação do Espaço Público, Publicidade e Propaganda;----------------------- 
 
Informação nº 1/2018 de 03 de janeiro do Serviço Jurídico da Divisão de Administração 
Urbanística, dando conhecimento que de modo a serem introduzidas alterações aos artigos 
16º e 17º do Regulamento de Ocupação do Espaço Público, Publicidade e Propaganda 
(RMOEPP), no sentido de a afixação de publicidade e de ocupação do espaço público no Centro 
Histórico de Beja ficar sujeita à mera comunicação prévia (a afixar nas fachadas dos 

estabelecimentos comerciais ou a instalação do mobiliário de apoio se verificar na área contígua aos 

mesmos), tal como já sucede na restante área do concelho de Beja, e outros tidos por 
convenientes, há a necessidade de o atual Órgão Executivo deliberar desencadear o 
procedimento ao abrigo do disposto no artigo 98º, nº 1 do Código do Procedimento 
Administrativo (CPA).--------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com o artigo 98º, nº 1 do CPA, sob a epígrafe “Publicitação do início do 
procedimento e participação procedimental”, o início do procedimento de elaboração (ou 

alteração) de um regulamento administrativo é publicitado na internet “com indicação do 
órgão que decidiu desencadear o procedimento, da data em que o mesmo se iniciou, do seu 
objeto e da forma como se pode processar a constituição como interessados e a apresentação 
de contributos para a elaboração do regulamento.”.---------------------------------------------------------
Refira-se que, constitui uma competência da Câmara Municipal elaborar e submeter à 
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aprovação da Assembleia Municipal os projetos de regulamentos externos do município, como 
é o caso, nos termos dos artigos 33º, nº 1, alínea k) e 25º, nº 1, alínea g), ambos da Lei nº 
75/2013, de 12 de Setembro (Regime Jurídico das Autarquias Locais), mas, para o efeito, o 
procedimento de elaboração ou alteração de um regulamento deve obedecer ao disposto nos 
artigos 98º e seguintes do CPA.-------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Conclui-se, salvo melhor opinião, que há a necessidade de o Órgão Executivo aprovar o 
início do referido procedimento com a subsequente fase de participação procedimental, pelo 
prazo de 30 dias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Na fase de participação procedimental os interessados poderão apresentar as sugestões que 
entenderem por convenientes.-------------------------------------------------------------------------------------
3. Após esta fase de participação procedimental, decorrerá a fase de consulta pública, prevista 
no artigo 101º do CPA, em que se submeterá a consulta pública o projeto de primeira alteração 
ao mencionado RMOEPP.---------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade  e proceder em conformidade.(Deliberação nº 28)------- 
 
 

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

 
Presente a minuta de protocolo de colaboração no âmbito dos controlos oficiais a celebrar 
entre a Direção Geral de Alimentação e Veterinária e a Câmara Municipal de Beja, que 
constitui documento anexo número dois e faz parte integrante da presente ata.--------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 29)----------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Proposta de distrate do contrato de arrendamento rural de 

campanha relativo à utilização de uma parcela de terreno no prédio 

misto denominado “Courela da Atalaia”;-------------------------------------------------------- 

 
Parecer de 05 de janeiro de 2018 do Jurista Municipal, Juvenal Bastos da Cunha, relativo à 
proposta apresentada em epígrafe, no qual informa o seguinte:------------------------------------------
1 – Por contrato de arrendamento rural de campanha, de 27 de junho de 2017, com a duração 
de dois anos, o Município de Beja deu de arrendamento, o prédio misto, denominado “Courela 
da Atalaia” sito na freguesia da Salvada, com a matriz rústica nº 32, secção D e matriz urbana 
nº 654 com a área total de 26,974 hectares, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Beja sob o nº 11993 do livro 31 e aí inscrito, a favor do Município de Beja, a Emília Teresa 
Ramires – Cabeça de Casal de Herdade do Setor Agrícola, representada por Rogério Mateus de 
Palma, na sequência de hasta pública, publicitada por edital, junto ao respetivo processo 
administrativo. 2 – Por impossibilidade do arrendatário tomar posse do prédio, para o explorar 
nos termos do respetivo contrato de arrendamento, por o mesmo estar ocupado, ainda que 
ilegitimamente pelos seus ocupantes, pois o título invocado por estes não tem validade, 
(despacho/declaração do vereador Miguel Ramalho de 12 de setembro de 2009), dado que a 
competência, nesta matéria, está, pelo menos, atribuída por lei, atento o valor do prédio, se 
estiver abaixo do valor de 1000 vezes o RMMG, à Câmara Municipal, enquanto órgão executivo 
colegial, nos termos do que dispõe o artigo 33º, nº 1, alínea g) da Lei nº 75/2013, de 12 
setembro, com as alterações, entretanto introduzidas, pois, se o valor do prédio valor for 
superior ao que resulta do referido critério, a competência passa a ser, até, da Assembleia 
Municipal, por onerar um bem imóvel de valor superior a 1000 vezes a RMMG.----------------------
3 – Assim, para evitar manter o incumprimento do contrato de arrendamento, por parte do 
Município de Beja, e regularizar a situação com os atuais ocupantes, para impedir a aquisição 
do prédio por estes, com base no instituto jurídico do usucapião nos termos do artigo 1287º e 
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seguintes do Código Civil, sugere-se o seguinte:---------------------------------------------------------------
a) Que seja proposto, ao arrendatário, o distrate do contrato de arrendamento referido, com 
os efeitos que tal situação implica, nomeadamente, a restituição da verba de 3.050,00 €, 
entregue pelo arrendatário a título de pagamento antecipado das rendas de dois anos, 
correspondente à duração total do contrato de arrendamento, em causa;----------------------------
b) Feito o distrate, propor ao representante dos ocupantes, Manuel da Conceição Canhoto 
e/ou outros, a outorga de um contrato de comodato, do prédio em causa, nos termos do 
artigo 1129º e seguintes do Código Civil, pelo prazo que se tiver por conveniente.------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 30)----------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Proposta de aprovação de novo contrato de concessão para 

exploração do quiosque amovível, sito no Parque Industrial de Beja;--------- 

 
Parecer de 28 de novembro de 2017 do Jurista Municipal, Juvenal Bastos da Cunha, relativo à 
proposta apresentada em epígrafe, no qual informa o seguinte:------------------------------------------ 
1 – Recordando, o quiosque amovível, em causa, cuja estrutura não pertence ao município, foi, 
no entanto, autorizada a exploração do mesmo, em regime de concessão, em espaço público 
municipal, tendo sido a circunstância de já existir estrutura física do quiosque, que pesou na 
autorização excecional pelo município, na escolha de um interessado pelo último 
concessionário, a quem pertence a dita estrutura, para evitar um prejuízo acentuado pelo 
investimento feito por este concessionário, que não consegue manter a exploração do 
quiosque, por razões que foram oportunamente consideradas, como justificativas.----------------
2 – Agora, que o atual concessionário, escolheu o interessado para dar continuidade à 
exploração da concessão, vem este, agora, previamente, sondar a Câmara, para ver se poderá 
aceitar ou não a concessão, ficando dependente da decisão deste município.------------------------
3 – Assim, o interessado, Mário João Vitoriano da Fonseca, requer, como condição para 
aceitar a concessão, cujo quiosque está em negociações com a Pétala Romântica, que o 
Município de Beja pondere aceitar que a concessão, baseada em novo contrato de concessão a 
celebrar, tenha um prazo inicial mais dilatado, de 10 anos, com possibilidades de renovação 
por períodos de um ano, findo aquele prazo, e não os dois anos, que restam da concessão 
anterior, e reduzir a renda mensal anterior para 80,00 €, durante dois anos, para dar 
oportunidade ao requerente de poder retornar o investimento, (aliás, como prevê o artigo 410º 

do Código dos Contratos Públicos, … “O prazo de vigência do contrato é fixado em função do período de 
tempo necessário para amortização e remuneração, em normais condições de rendibilidade da 

exploração, do capital investido pelo concessionário.”) sendo certo que a renda estipulada no 
contrato anterior, de 04 de maio de 2015, era de 178,50 €, a qual tinha sido proposta pela 
própria Pétala Romântica, Ldª.-------------------------------------------------------------------------------------
4 – Justifica o requerente que as condições, aqui propostas, servem para garantir o retorno do 
investimento, sendo certo que o estabelecimento se encontra encerrado há cerca de dois 
meses e a clientela deslocou-se para outros locais, pelo que haverá dificuldade de angariação e 
fidelização de nova clientela, existindo uma grande incerteza quanto à viabilidade do 
investimento a realizar.-----------------------------------------------------------------------------------------------
5 – Concluindo, na perspetiva do interesse público de que este apoio logístico no Parque 
Industrial é imprescindível, não havendo quem tome a iniciativa de propor para o local uma 
alternativa a curto prazo e tendo em conta o fracasso que tem sido a exploração anterior, que 
resultou de uma proposta da única iniciativa para aquele espaço, a da Pétala Romântica, Ldª, 
pois não são conhecidas mais apetências para a exploração deste tipo de quiosques, para a 
mesma zona, parece-me ser de deferir a pretensão, devendo manter-se, nas restantes 
condições, os termos do contrato do anterior concessionário.--------------------------------------------
Foi dado conhecimento do despacho do Senhor Presidente da Câmara, que no fundo 
acompanha a proposta do requerente, de dilatação do prazo de concessão inicial de 2 para 10 
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anos com possibilidades de renovação por períodos de 1 ano, determinando relativamente à 
renda mensal que o contrato possa ser feito para os primeiros 2 anos com revisão passado 
esse período, por 100,00 €/mês, mais 20,00 €/mês que o valor proposto mas menos 78,50 
€/mês que o valor vigente.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 31)----------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Pedidos de certidão de direitos de preferência:--------------------------------- 

 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender o prédio sito na Praça Diogo Fernandes, nº 13, em Beja, pelo valor de 
112.500,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o 
direito de preferência sobre a escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê 
do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de alienação, interesse no exercício do 
mesmo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 32)---------- 
 
Requerido por Venda Segura Mediação Imobiliária Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender 
o prédio sito na Rua Pero Góis, nº 7, em Beja, pelo valor de 9.750,00 €, 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 33)---------- 
 
Requerido por João Fernandes de Aguiar, que pretendendo vender o prédio sito na Avenida 
Comandante Ramiro Correia, nº 47, 2º frente esqº, em Beja, pelo valor de 64.000,00 €, 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 34)---------- 
 
Requerido por Manuel Fernando da Silva, que pretendendo vender o prédio sito na Rua do 
Carmo Velho, nº 40, em Beja, pelo valor de 30.000,00 €, 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 35)---------- 
 
 

2.13. – Exposição sobre circulação e estacionamento da Rua Dr. Aresta 

Branco;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 11 de 02 de janeiro de 2018 do Serviço de Trânsito e Mobilidade informando o 
seguinte na sequência das questões colocadas pelo requerente Nicola Di Nunzio e que serão 
objeto de análise em separado.------------------------------------------------------------------------------------
1. Taxas referentes à emissão de licença de interrupção de trânsito:----------------------------------
A Câmara Municipal de Beja tem vindo a adotar diversas medidas de incentivo à habitação no 
Centro Histórico de Beja, nomeadamente, a isenção de taxas.--------------------------------------------
O requerente, morador na Rua Aresta Branco, nº 22, em Beja, uma vez por ano faz o 
carregamento de lenha para a sua habitação sendo necessário interromper o trânsito dadas as 
características do arruamento, via estreita com sentido único.--------------------------------------------
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A Rua Aresta Branco, em Beja, inclui-se na Área de Reabilitação Urbana (ARU) publicada em 4 
de dezembro de 2013. Nesta área há isenção de taxas municipais relacionadas com a execução 
de obras de reabilitação. No entanto, o carregamento de lenha para a habitação não está 
incluído nesta isenção.------------------------------------------------------------------------------------------------
Pelo exposto, foi cobrada ao requerente a taxa referente à emissão de licença de interrupção 
de trânsito para a Rua Aresta Branco, no dia 22 de outubro de 2017, no valor de 9,71 €.----------
Considerando, no entanto a importância de ter medidas positivas no sentido do incentivo à 
habitação no Centro Histórico coloca-se à consideração do executivo a possibilidade de isentar 
o requerente desta taxa, ao abrigo do artigo 8º do Regulamento de Taxas e Licenças, que 
indica nos pontos 1. alínea g) e ponto 2. «Sem prejuízo das regras previstas no Título II do presente 

regulamento, beneficiam de isenção total ou parcial de taxas municipais: g) As demais pessoas 
singulares ou coletivas quando esteja em causa a prática de atos ou factos que propiciem, 
comprovadamente, a criação de emprego, o desenvolvimento económico, cultural e social do concelho 
ou a concretização de ações de manifesto interesse público municipal. 2 – As isenções previstas no 
número anterior fundamentam-se nos objetivos de política económica e social do Município, 
nomeadamente no propósito de facultar às famílias mais carenciadas o acesso aos bens e serviços 
municipais e no propósito de estimular na área do município as atividades locais de interesse e mérito 

económico, social e cultural.»------------------------------------------------------------------------------------------
Como a taxa já foi paga pelo requerente caso o executivo entenda ser de isentar a interrupção 
de trânsito deverá ser emitida uma nota de crédito no mesmo valor, 9,71 €, sendo que neste 
caso o processo deve ser encaminhado para reunião de câmara.-----------------------------------------
2. Taxas referentes à emissão de selos de residente:--------------------------------------------------------
Em relação às taxas para emissão de selo de residente considera-se não haver justificação para 
a sua alteração. Atualmente apenas é cobrada uma taxa pela emissão do selo de residente no 
valor de 10,00 €, não sendo cobrada qualquer taxa para a apreciação do processo.-----------------
O selo de residente, no caso de residências permanentes, é emitido com validade de 3 anos. O 
estacionamento na cidade de Beja é um bem escasso. Estão acessíveis a todos os residentes os 
estacionamentos não tarifados dado que na cidade pouco mais de 700 lugares é que se 
encontram tarifados. A atribuição do selo ao residente que lhe permite estacionar nas áreas 
tarifadas, sem limite de tempo e sem pagamento, demonstra a intenção do Município em 
favorecer os residentes não se considerando que este deva ser extensível à isenção de taxas na 
emissão do documento. Para além de que não há qualquer desvantagem dos moradores no 
centro histórico em relação a outros munícipes moradores em outras zonas da cidade que 
também se debatem com dificuldades de estacionamento, sendo que só na zona histórica e 
mais próxima do centro comercial e de serviços é que estão definidas zonas de residentes.------
Em resumo, considera-se ser de manter o pagamento da taxa de emissão de documento, selo 
de residente, documento válido por 3 anos para os residentes permanentes, no valor de 10,00 
€.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Circulação rodoviária e pedonal na Rua Aresta Branco:-------------------------------------------------
O peso relativamente elevado das deslocações locais de curta-duração, com origem/destino na 
zona central e envolvente, encontrou justificação na alta permeabilidade da zona histórica 
intramuros, e no significativo grau de dependência do transporte individual nos pequenos 
percursos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Plano PETRA, Plano Estratégico de Transportes, implementado a partir de 1998, teve como 
objetivo resolver de forma integrada os problemas de circulação, do estacionamento e dos 
transportes urbanos de Beja. A implementação de um serviço de transportes coletivos urbanos 
permite hoje fáceis deslocações no interior da cidade. A reformulação do esquema de 
circulação diminuiu os conflitos de trânsito e permitiu aumentar a oferta de estacionamento à 
superfície. O Plano privilegiou os residentes do tecido urbano mais antigo concedendo-lhes 
vantagens ao nível do estacionamento. Este Plano tornou possível reforçar a segurança na 
circulação de peões introduzindo limites de velocidade em certos arruamentos, aumentando o 
número de passadeiras e eliminando barreiras arquitetónicas.--------------------------------------------
No âmbito do estudo de Mobilidade Sustentável de Beja elaborado nos anos de 2007/2008 
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constatou-se que, no geral, houve uma diminuição do tráfego de atravessamento no centro 
histórico de Beja.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
No entanto este trânsito continua a ser muito significativo em algumas vias do Centro 
Histórico, nomeadamente, na Praça da República e na Rua Aresta Branco.----------------------------
Sendo certo que o ideal seria a Rua Aresta Branco ter um trânsito moderado não se constata a 
veracidade da afirmação do requerente quando indica de que a via tem mais trânsito após as 
alterações implementadas em 1998.------------------------------------------------------------------------------
O Eixo Largo de Santo Amaro – Rua Dr. Aresta Branco – Largo de Santa Maria – Largo da 
Conceição faz parte da rede rodoviária de distribuição e de acesso local de Beja. Neste eixo 
observam-se fluxos automóveis no sentido de circulação existente entre os 100 e os 200 
veic/hora.sentido e fluxos pedonais entre os 20 e os 105 peões/hora.sentido. Estes fluxos são 
bastante significativos para a função que a via desempenha.----------------------------------------------
Na Rua Aresta Branco as larguras da faixa de rodagem, são na maior parte do arruamento 
próximas dos 3,25 metros e os passeios são inexistentes. Esta situação é particularmente 
gravosa devido ao elevado número de peões que circulam nos dois sentidos. Embora a rua 
apresente somente um sentido de circulação automóvel, os cruzamentos entre peões e entre 
peões e automóveis em direções opostas são bastante complicados o que normalmente 
funciona através da cedência de passagem entre peões, ou em paragem e refúgio dos peões 
em caso de cruzamento com automóveis.-----------------------------------------------------------------------
Em 2008 foi analisado o impacto global na rede viária de Beja da alteração do sentido de 
circulação na Rua Aresta Branco. Os resultados obtidos utilizando como indicador os veic*km 
na rede mostram um reduzido impacto global (sentido de circulação atual – 19.300 veic*km vs. 

sentido de circulação alterado – 19.350 veic*km).------------------------------------------------------------------
Em resumo: a alteração de sentido de trânsito na Rua Aresta Branco não se traduz na redução 
do volume de tráfego de atravessamento e restringir o trânsito da rua teria impactos muito 
gravosos nos restantes fluxos de tráfego.-----------------------------------------------------------------------
Pelo exposto, propõe-se que no âmbito dos projetos do PEDU – Acessibilidades sejam 
encontradas medidas de redução de velocidade na Rua Aresta Branco, nomeadamente, a título 
de exemplo possam ser criadas passadeiras elevadas ou criar um perfil transversal único com o 
levantamento do pavimento. Estas medidas podem ser acompanhadas do estudo para 
enterrar os cabos das fachadas e melhor todo o aspeto arquitetónico do arruamento que é um 
eixo fundamental em termos turísticos devido à ligação da Igreja de Santa Maria ao Largo do 
Lidador.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por maioria não isentar o pagamento de taxas referentes à emissão de licença 
de interrupção de trânsito com a abstenção do vereador Vítor Picado por ser da opinião que a 
mesma não deve ser cobrada. Mais foi deliberado por unanimidade manter o pagamento da 
taxa de emissão de documento de selo de residente, não alterar o sentido de trânsito, uma vez 
que essa hipótese não se traduz na redução do volume de tráfego de atravessamento, nem 
restringir o trânsito da rua que teria impactos muito gravosos nos restantes fluxos de tráfego, 
mas sim que no âmbito dos projetos do PEDU – Acessibilidades sejam encontradas medidas de 
redução de velocidade na Rua Aresta Branco, nomeadamente, a título de exemplo possam ser 
criadas passadeiras elevadas ou criar um perfil transversal único com o levantamento do 
pavimento.(Deliberação nº 36)--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.14. – Exposição sobre validade, respetivos requisitos e registo dos 

sinais verticais de trânsito;-------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 19 de 10 de janeiro de 2018 do Serviço de Trânsito e Mobilidade, dando 
conhecimento que o requerente, Vitor Manuel Damasceno Ferreira de Almeida, colocou uma 
dúvida ao Município de Beja sobre a validade e respetivos requisitos e registos dos sinais 
verticais colocados nas vias públicas.-----------------------------------------------------------------------------



 

Página 14 de 17 
 

De acordo com o parecer do Gabinete Jurídico datado de 23 de agosto de 2017 «a competência 

para a decisão de colocação de um sinal de trânsito numa via municipal é da Assembleia Municipal, não 

sendo, no entanto, obrigatório inscrever, no próprio sinal, o registo da data da deliberação.».-------------
Foi norma nos serviços do Gabinete de Gestão da Mobilidade que os processos fossem 
avaliados pelo Vereador do Pelouro de Trânsito e, posteriormente, apresentados em reunião 
de câmara para ratificar as decisões. As grandes alterações de trânsito foram apresentadas na 
Comissão Municipal de Trânsito, órgão consultivo, que tem na sua constituição dois 
representantes da Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------
O último processo apresentado em reunião de câmara data de 06 de novembro de 2013, já 
que por decisão do anterior executivo, os despachos referentes ao Gabinete de Gestão da 
Mobilidade para ratificar deixaram de ser avaliados em reunião de câmara.--------------------------
Face ao parecer do Gabinete Jurídico propõe-se que os despachos do executivo referentes à 
sinalização de trânsito que altere a existente sejam: apresentados em reunião de câmara para 
ratificar; apresentados em Assembleia Municipal; e que a sua colocação seja após a decisão da 
Assembleia Municipal. Relativamente a todos os processos autorizados desde 2013 e que 
constam nas listas em anexo propõe-se a sua apresentação em reunião de câmara e, 
posteriormente, em Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------
Convém lembrar que as grandes alterações de trânsito em Beja ocorreram em 1998 e foram 
amplamente discutidas e apresentadas nos vários órgãos de decisão.----------------------------------
Em relação ao requerente Vitor Manuel Damasceno Ferreira de Almeida propõe-se que se 
agradeça a sua comunicação e se transmita a decisão do executivo sobre os assuntos 
apresentados.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade concordar com o presente parecer e proceder em 
conformidade.(Deliberação nº 37)---------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.15. – Pedido de isenção de pagamento de estacionamento tarifado de 

superfície;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
O Senhor Vice-Presidente da Câmara, em função do pedido formulado pelo vereador Vítor 
Picado, propôs a isenção do pagamento do estacionamento tarifado de superfície a um veículo 
particular de cada vereador da oposição.------------------------------------------------------------------------
Referiu também que os vereadores com pelouros atribuídos mais o Senhor Presidente têm 
essa isenção para os veículos de serviço e não têm qualquer isenção nos seus veículos 
particulares.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 38)----------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, frisou perceber que a versão dos cartões não podia continuar, 
contudo esta permitia outra mobilidade em termos dos veículos, não vários mas um a usufruir 
do cartão e portanto, tendo em conta as limitações, é “obrigado” a estar de acordo com esta 
proposta mas de facto a mesma coloca aqui um problema, daí terem pedido a isenção para 
dois veículos, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.16. – Pedido de isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão 

de licença de interrupção de trânsito;-------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 8207 de 29 de dezembro de 2017 do Serviço de Trânsito e Mobilidade, dando 
conhecimento a empresa Electro Planície alegou não estar sujeita ao pagamento das taxas 
municipais por estar a executar uma obra para a EDP e esta Entidade, na qualidade de 
Operador da Rede de Distribuição, beneficiar da isenção legal do pagamento das taxas 
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municipais, ao abrigo do Contrato de Concessão e do Decreto-Lei nº230/2008, de 27 de 
novembro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consultado o Gabinete Jurídico sobre o presente assunto e sendo que, quem solicitou a 
interrupção de trânsito foi um subempreiteiro e não a EDP, há lugar ao pagamento de taxas 
que de acordo com o Regulamento Geral das Taxas Municipais (RGTM) os pedidos de 
interrupção de transito, estão sujeitos ao pagamento de 14,57 €, para a apreciação do pedido 
e 9,71 € para a emissão da licença.--------------------------------------------------------------------------------
O mesmo regulamento consagra que em casos excecionais pode haver isenção desse 
pagamento, assim, de acordo com os artigos 8º e 9º do Regulamento, o reconhecimento das 
isenções de pagamento das taxas estão sempre dependentes da apresentação de um pedido 
por escrito, pelo interessado. O pedido de isenção do pagamento de taxas deve ser 
fundamentado e será apreciado e deliberado pelo órgão executivo.-------------------------------------
Contudo, a questão apresentada pelo requerente, ser subempreiteiro da EDP, não parece ser 
enquadrável nos casos excecionais.-------------------------------------------------------------------------------
Deixa-se à consideração do executivo a decisão sobre o pedido do requerente.----------------------
Foi deliberado indeferir por unanimidade.(Deliberação nº 39)---------------------------------------------- 
 
 

2.17. – Pedido de isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão 

de licença de ocupação de espaço público;----------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Acústica Médica (Hidden Hearing, Portugal), a isenção de pagamento de taxas 

devidas pela emissão de licença de ocupação de espaço público, para a realização de uma ação 
de rastreios ao Colesterol, Glicémia, Tensão Arterial e à Audição, em Santa Clara do Louredo 
no dia 23 de janeiro de 2018, na Avenida Condes da Boavista, das 09:00 às 18:00 hora.-----------
Foi deliberado indeferir por unanimidade.(Deliberação nº 40)---------------------------------------------- 
 
 

2.18. – Pedido de isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão 

de licença de prova desportiva;------------------------------------------------------------------------ 

 
Encontrando-se o processo de Licenciamento da Iniciativa denominada “3ª edição do TREB – 
TrailRUN Escoteiros de Beja”, devidamente instruído e emitido o Alvará, solicita a entidade 
organizadora, Associação de Escoteiros de Portugal – Grupo 234, autorização para a 
realização da mesma, e a isenção de taxas, nos termos do artigo 9º do Regulamento Geral de 
Taxas do Município.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 41)------------------------------------------------ 
 

 

2.19. – Pedido de isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão 

de licença especial de ruído e licença de recinto improvisado;--------------------- 

 
Solicitado pelo Agrupamento de Escolas, nº 2 de Beja, a isenção de pagamento de taxas 

devidas pela emissão de licença especial de ruído e licença de recinto improvisado, no âmbito 
da realização de evento musical com DJ, denominado “Festa – Heroes vs Villains”, no pátio 
interior da Escola Secundária D. Manuel I, dia 12 de janeiro de 2018.-----------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 41)------------------------------------------------ 
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2.20. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativos à cedência 

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

 
Solicitado pelo Grupo Coral Feminino “As Rosinhas” de Santa Clara de Louredo, a isenção de 
pagamento de taxas relativos à cedência de transporte para uma deslocação a Ervidel.-----------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 42)------------------------------------------------ 
 
Solicitado pelo Futebol Clube Albernoense, a isenção de pagamento de taxas relativos à 
cedência de transporte para uma deslocação a Nave Redonda e outra a Pereiras Gare.------------ 
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 43)------------------------------------------------ 
 
Solicitado pelo Clube Desportivo de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativos à 
cedência de transporte para uma deslocação a Sabóia.------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 44)------------------------------------------------ 
 
Solicitado pelo Despertar Sporting Clube, a isenção de pagamento de taxas relativos à 
cedência de transporte para uma deslocação a Silves.-------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 45)------------------------------------------------ 
 
 

2.21. – Resumo Diário de Tesouraria nº 11, relativo ao dia dezasseis de 

janeiro de dois mil e dezoito;---------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de um milhão, 

setecentos e oitenta e três mil, setecentos e setenta e dois euros e vinte cêntimos, sendo um 

milhão, duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e vinte e três euros e onze cêntimos 
de operações orçamentais e quinhentos e vinte e sete mil, trezentos e quarenta e nove euros 

e nove cêntimos de operações não orçamentais.-------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

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

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

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

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

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

___________________ 
Luís Alberto da Silva Miranda 

 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício
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