
 
 

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 quatro, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
sete de fevereiro 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:-------------------------- 

 
 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata no 3/2018;--------------------------------------------- 
 
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 3/2018, relativa à reunião de câmara realizada em 
dezassete de janeiro de dois mil e dezoito, que foi previamente distribuída por todos os eleitos 
e de seguida aprovada por maioria com as abstenções do Senhor Presidente, Paulo Arsénio e 
da senhora vereadora Sónia Calvário, por não terem participado na mesma.(Deliberação nº 46)- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O vereador João Rocha colocou as seguintes questões:-----------------------------------------------------
Em que ponto se encontra o processo de cedência de lotes situados na Zona de Expansão 
Industrial Norte.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em que ponto se encontra o processo relativo à fase de conclusão da Rua da Lavoura, 
nomeadamente a passagem superior que estava projetada para a zona industrial que é de 
extrema importância no sentido de preparar a cidade para receber agroindústrias.-----------------
Perguntou se a Câmara Municipal de Beja tem conhecimento da intenção do Governo de 
colocar um Centro Regional da CPCJ em Évora, disse.-------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário perguntou se está prevista uma melhor caraterização das viaturas 
elétricas recentemente adquiridas pela Câmara Municipal de Beja, disse.------------------------------ 
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O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, respondeu a duas das quatro questões 
colocadas pelos vereadores.----------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às escrituras que estavam apalavradas pelo anterior executivo com um 
conjunto de pequenos empresários na Zona de Expansão Industrial Norte, informou que na 
última semana foram as mesmas retomadas, a primeira já foi feita, irão fazer outras que já têm 
memorando de entendimento assinado e todos os outros lotes que estavam comprometidos 
pelo anterior executivo irão ser cedidos aos proprietários a quem estavam atribuídos. 
Contudo, os termos das escrituras e das cláusulas daqueles que não têm memorando de 
entendimento, serão substancialmente alterados, nomeadamente nas partes onde se prevê a 
reversão se a construção não for iniciada no prazo de 24 meses e terminada no prazo de 36 
meses e se não houver comparticipação financeira para a infraestruturação dos lotes, em que 
50% dessa infraestruturação ficará a cargo dos promitentes-compradores. O preço acordado é 
mantido e a infraestruturação da zona está a ser candidatada a um Aviso de abertura da CCDR.-
Relativamente às viaturas elétricas, informou que foram adquiridas em dezembro e fevereiro, 
uma varredora, duas viaturas basculantes e um triciclo, no valor total de 269.000,00 €, 
comparticipados em 50% desse valor. Subscreveu as palavras da vereadora Sónia, no que se 
refere à caraterização das mesmas pelo que a autarquia irá reforçar a identificação das 
viaturas com logotipos da Câmara Municipal de Beja, disse.----------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda, relativamente à passagem superior da Rua da Lavoura, informou que 
o projeto está em análise não havendo ainda uma decisão sobre a matéria. O objetivo é lançar 
devidamente a empreitada sem que haja lugar a trabalhos a mais nem a erros e omissões, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino, relativamente à colocação de um Centro Regional da CPCJ em 
Évora, informou que não chegou qualquer informação sobre esse assunto à Câmara Municipal 
de Beja.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Relativamente a duas questões levantadas na última reunião de câmara foi informado:----------- 
Apuramento do custo global da Passagem de Ano 2017/2018 – 76.590,68 € incluindo o IVA.-----
Iluminação de uma Rua junto à ribeira, em Santa Vitória, foi informado que existem algumas 
dificuldades nessa questão mas os serviços estão a analisar pelo que quando houver uma 
decisão sobre o assunto a mesma será transmitida.---------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente deu ainda uma nota sobre a empreitada de reparação e fixação da 
muralha do Parque Vista Alegre, referindo que toda a tramitação do processo correu dentro na 
normalidade. Houve a necessidade de estabelecer um plano de segurança e de saúde, já 
aprovado, a empresa já se deslocou a Beja e o auto de consignação será assinado dia 20 de 
fevereiro para dar início às obras, ficando o espaço encerrado durante sensivelmente seis 
meses. Lamentou ainda o aproveitamento político feito por quem tem e teve 
responsabilidades acrescidas nos últimos anos neste processo, disse.----------------------------------- 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de nova delimitação de ARU (Área de Reabilitação 
Urbana) do Centro Histórico II;------------------------------------------------------------------------- 
 
Informação nº 6 de 22 de janeiro de 2018 da Divisão de Administração Urbanística, dando 
conhecimento que na sequência da entrada em vigor do Decreto-Lei nº 307/09, de 23 de 
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outubro, a Câmara Municipal de Beja, decidiu delimitar uma área de reabilitação urbana para a 
área sensível do núcleo central histórico da cidade de Beja.------------------------------------------------
Tratando-se de uma operação de reabilitação urbana sistemática foi elaborado o respetivo 
programa estratégico publicado pelo aviso 12453/2016 na 2ª Série do Diário da República nº 
195, de 11 de outubro.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Concluído o programa estratégico desta área, considerou-se de todo interesse dar coerência e 
continuidade a este trabalho, delimitando uma outra área de reabilitação urbana que 
completasse a inicial, até ao limite da área definida como Centro Histórico, definido enquanto 
área de intervenção do Plano de Urbanização do Núcleo Central Histórico da Cidade de Beja, a 
qual denominamos Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico II.--------------------------------
O limite a noroeste inclui um quarteirão que está fora do Centro Histórico, pois o critério de 
delimitação foi também incluir as vias pertencentes à rede viária principal e constituem uma 
circular fechada em torno do Centro Histórico, permitindo assegurar a mobilidade entre várias 
zonas da cidade e a ligação à rede local na zona histórica de modo mais condicionado. A 
garantia da qualidade desta circular é fundamental para a melhoria da acessibilidade a esta 
zona da cidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neste sentido a Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal aprovou a 
delimitação desta ARU publicada no Diário da Republica, 2ª Série nº 55, de 19 de março de 
2015 através do aviso nº 2955/2015.-----------------------------------------------------------------------------
De acordo com o regime jurídico da Reabilitação Urbana, tratando-se de uma operação de 
reabilitação urbana sistemática a Câmara Municipal deverá elaborar o respetivo programa 
estratégico de respetiva operação de reabilitação, no prazo de 3 anos sob pena de caducidade 
da ARU.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A referida operação de reabilitação urbana, encontra-se em fase de discussão pública, de 
acordo com o aviso nº 963/2018 publicado na 2ª série do Diário da República nº 14, de 19 de 
janeiro de 2018 e que termina em 02 de março de 2018.---------------------------------------------------
Face a estes prazos e uma vez que já não é possível submete-la a aprovação da Assembleia 
Municipal agendada para 26 de fevereiro e para não impedir que se possa, no período que 
decorrer até à próxima Assembleia Municipal, usufruir dos benefícios da existência de uma 
ARU em vigor, propõe-se que seja de novo aprovada esta delimitação nas condições exatas da 
proposta anterior.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim a delimitação desta ARU é de novo aprovada pela Assembleia Municipal, sob proposta 
da Câmara Municipal, sem qualquer outra formalidade e instruída com os seguintes 
documentos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. A memória descritiva e justificativa que inclui os critérios subjacentes à delimitação da área 
abrangida e os objetivos estratégicos a prosseguir;-----------------------------------------------------------
2. Planta com a delimitação da área abrangida;----------------------------------------------------------------
3. O quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais, nos termos da alínea a) 
do artigo 14º.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A vantagem da manutenção desta ARU em vigor é continuar a conferir, sem interregno até à 
aprovação da ORU, a possibilidade das ações de reabilitação dos prédios urbanos e das frações 
autónomas localizadas nesta área, desde que resulte a subida de dois graus no seu nível de 
conservação poderem beneficiar dos benefícios fiscais referidos no artigo 71 do estatuto dos 
benefícios fiscais, desde que as operações de beneficiação estejam concluídas até 
31/12/2020.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Benefícios Fiscais: Com a delimitação da ARU os prédios e frações autónomas reabilitados nas 
condições referidas poderão beneficiar de:---------------------------------------------------------------------
IMI – isenção por um período de 5 anos o qual pode ser prorrogado por mais 5 anos;--------------
IMT – isenção na 1ª transmissão de imóvel reabilitado em ARU destinado exclusivamente a 
habitação própria permanente;------------------------------------------------------------------------------------
Com a aprovação da ORU e a respetiva definição de estratégia de reabilitação haverá 
possibilidade de acesso a outros benefícios fiscais nomeadamente no que se refere a IRS, à 
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tributação das mais-valias e dos rendimentos prediais e ainda benefícios para Fundos de 
Investimento Imobiliário.--------------------------------------------------------------------------------------------
Apoios e incentivos: Para além destes benefícios fiscais diretamente relacionados com a 
delimitação da ARU, propõe-se que nesta área e até à aprovação da ORU continuem também 
isentas das taxas urbanísticas, todas as operações de reabilitação urbana nesta área 
nomeadamente taxas referentes a processos de licenciamento e comunicação prévia, 
ocupações de via publica resultantes da necessidade de executar obras e das Taxas de Reforço 
de Infraestruturas Urbanísticas.------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

47)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de delimitação de ARU (Área de Reabilitação Urbana) de 
Beringel;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Informação nº 8 de 31 de janeiro de 2018 da Divisão de Administração Urbanística, dando 
conhecimento que com o enquadramento dado pela Lei nº 32/2012, de 14 de agosto, que 
republicou o Decreto-Lei nº 307/09, de 23 de outubro, a Câmara Municipal de Beja, entendeu 
encarregar os seus serviços técnicos de elaborar uma proposta de delimitação de uma Área de 
Reabilitação Urbana, para a área central do aglomerado urbano, em Beringel.-----------------------
Neste sentido, foi elaborada uma proposta para esta ARU.-------------------------------------------------
Com base nos procedimentos previstos na legislação então em vigor, para constituição de uma 
ARU e tratando-se de uma operação de reabilitação urbana sistemática tornava-se necessário 
elaborar um programa estratégico para essa área de reabilitação urbana que orientasse essa 
operação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os critérios para delimitação desta ARU foi a integração do Largo Dr. Carlos Moreira, 
englobando os quarteirões adjacentes em direção à Praça Miguel Bombarda representativa do 
núcleo mais antigo, pela sua unidade e estrutura formal, marcados pela presença de edifícios 
de arquitetura notável e com importância histórica para a vila, abrangendo uma área de 
3,87ha.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neste sentido e de acordo com o artigo 13º propõe-se que a Câmara Municipal delibere no 
sentido de aprovar a proposta de delimitação desta nova área de reabilitação urbana assim 
como os objetivos gerais definidos para esta operação.-----------------------------------------------------
O novo regime jurídico já referido permite agora que a aprovação da delimitação da ARU 
tenha lugar em momento anterior à aprovação da respetiva Operação de Reabilitação Urbana, 
cuja aprovação será efetuada através de instrumento próprio e que deverá decorrer no prazo 
de 3 anos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A aprovação da ARU é aprovada pela Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 
Municipal, sem qualquer outra formalidade e instruída com os seguintes documentos:-----------
1. A memória descritiva e justificativa que inclui os critérios subjacentes à delimitação da área 
abrangida e os objetivos estratégicos a prosseguir;-----------------------------------------------------------
2. Planta com a delimitação da área abrangida;----------------------------------------------------------------
3. O quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais, nos termos da alínea a) 
do artigo 14º.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A vantagem da manutenção desta ARU em vigor é continuar a conferir, sem interregno até à 
aprovação da ORU, a possibilidade das ações de reabilitação dos prédios urbanos e das frações 
autónomas localizadas nesta área, desde que resulte a subida de dois graus no seu nível de 
conservação poderem beneficiar dos benefícios fiscais referidos no artigo 71 do estatuto dos 
benefícios fiscais, desde que as operações de beneficiação estejam concluídas até 
31/12/2020.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Benefícios Fiscais: Com a delimitação da ARU os prédios e frações autónomas reabilitados nas 
condições referidas poderão beneficiar de:---------------------------------------------------------------------
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IMI – isenção por um período de 5 anos o qual pode ser prorrogado por mais 5 anos;--------------
IMT – isenção na 1ª transmissão de imóvel reabilitado em ARU destinado exclusivamente a 
habitação própria permanente;------------------------------------------------------------------------------------
Com a posterior aprovação da ORU e a respetiva definição de estratégia de reabilitação haverá 
possibilidade de acesso a outros benefícios fiscais nomeadamente no que se refere a IRS, à 
tributação das mais-valias e dos rendimentos prediais e ainda benefícios para Fundos de 
Investimento Imobiliário.--------------------------------------------------------------------------------------------
Apoios e incentivos: Para além destes benefícios fiscais diretamente relacionados com a 
delimitação da ARU, propõe-se que nesta área e até à aprovação da ORU continuem também 
isentas das taxas urbanísticas, todas as operações de reabilitação urbana nesta área 
nomeadamente taxas referentes a processos de licenciamento e comunicação prévia, 
ocupações de via publica resultantes da necessidade de executar obras e das Taxas de Reforço 
de Infraestruturas Urbanísticas.------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

48)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de alteração ao Plano de Pormenor a Norte da Circular 
Interna e submissão a discussão pública;-------------------------------------------------------- 

 
Informação nº 10 de 02 de fevereiro de 2018 da Divisão de Administração Urbanística, dando 
conhecimento que na sequência do teor da conferência procedimental, foram efetuadas as 
alterações propostas pela Autoridade Nacional de proteção Civil que se traduzem na colocação 
de um novo hidrante junto do lote 44 e a garantia de cumprimento das condições de acesso ao 
abastecimento e ao grau de prontidão dos meios de socorro com a introdução de um artigo no 
regulamento.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Encontra-se agora o Plano em condições de ser deliberado a abertura do período de discussão 
pública nos termos do artigo 89º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial.----
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter o Plano de Pormenor a Norte da Circular 
Interna a discussão pública.(Deliberação nº 49)----------------------------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Proposta de anulação do procedimento de concurso público para 
reabilitação de imóveis para instalação do Centro de Apoio ao 
Desenvolvimento Local;------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Presente a proposta de anulação do procedimento supra citado e de acordo com a informação 
jurídica emitida, no caso de um procedimento de formação de contrato de empreitada que 
está na fase de apreciação da lista de erros e omissões (em que a Câmara Municipal ainda não se 

pronunciou sobre os mesmos), esta situação não se enquadra em qualquer das causas de não 
adjudicação previstas no nº 1 do artigo 79º do CCP, pelo que, se o novo órgão executivo 
pretender extinguir o procedimento, só poderá fazê-lo com base no artigo 95º do Código do 
Procedimento Administrativo, que estabelece que o procedimento é declarado extinto 
“quando o órgão competente para a decisão verifique que a finalidade a que ele se destinava 
ou o objeto da decisão se tornaram impossíveis ou inúteis”, o que pode suceder na obra em 
causa, se não fizer parte dos compromissos/objetivos políticos do atual órgão executivo.---------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

50)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.5. – Construção de moradia sita na ligação do Bairro do Pelame à 
Quinta D’El Rey – lote 28;---------------------------------------------------------------------------------- 

 
Apresenta o requerente, Luís Miguel Raposo Janeiro, projeto de arquitetura, referente a 
construção de habitação unifamiliar, sita Lote 28 do Plano de Pormenor da Ligação da Quinta 
D’El Rey ao Bairro do Pelame, em Beja.--------------------------------------------------------------------------
Analisadas as peças desenhadas, informa-se que, em termos urbanísticos a proposta, respeita 
no geral a legislação em vigor e o regulamento do Plano de Pormenor da Ligação da Quinta 
D’El Rey ao Bairro do Pelame, contudo, à semelhança de outros lotes na área em questão, a 
área de construção proposta (146.65m² = 71,25m² + 75,40m²) excede em 4,15m² a área de 
construção definida em planta e quadro síntese do plano de pormenor supracitado (142,5m²).--
De acordo com o nº 8 do artigo 27º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua atual 
redação (RJUE), “as alterações à licença de loteamento, com ou sem variação do número de 
lotes, que se traduzam na variação das áreas de implantação ou construção até 3%, desde que 
não impliquem o aumento do número de fogos.--------------------------------------------------------------
Alteração de parâmetros urbanísticos ou utilização constantes do plano municipal de 
ordenamento do território, são aprovadas por simples deliberação de câmara municipal, com 
dispensa de quaisquer outras formalidades, sem prejuízo das demais disposições legais e 
regulamentares aplicáveis.”-----------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 51)----------------------------------------------- 
 
 

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

 
Requerido por MediBeja – Sociedade de Mediação Imobiliária, Ldª, que pretendendo vender 
a fração A do prédio sito na Rua de Mértola nos 40, 42 e 44 e Rua Capitão João Francisco de 
Sousa, nº 76, em Beja, pelo valor de 175.000,00 €, 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 52)---------- 
 
Requerido por Rui Manuel Alves Mendonça Veríssimo Batista, 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 53)---------- 
 
Requerido por Cabeça de Casal de Herança de Mário Cristina Ventura, que pretendendo doar 
o prédio sito na Rua Associação de Moradores, nº 16 – Bairro da Esperança, em Beja, vem 
solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência 
sobre a escritura de doação. 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 54)---------- 
 
Requerido por Carlos Manuel dos Santos Inácio, que pretendendo vender o prédio sito nas 
Ruas José Gomes Ferreira e Manuel da Fonseca, nº 6, em Beja, pelo valor de 30.00,00 €, 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 
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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 55)---------- 
 
 

2.7. – Proposta de aditamento protocolo no âmbito dos controlos oficiais 
a celebrar entre a Direção Geral de Alimentação e Veterinária e a 
Câmara Municipal de Beja;-------------------------------------------------------------------------------- 

 
Considerando a importância e a necessidade de um apoio mais vasto em matéria de controlos 
oficiais, aos operadores situados na área de jurisdição da Câmara Municipal de Beja;--------------
Considerando ainda, o estabelecido na cláusula 6ª do Protocolo de Colaboração no âmbito dos 
Controlos Oficiais entre a Direção Geral de Alimentação e Veterinária e a Câmara Municipal de 
Beja, assinado em 19 de janeiro de 2017, que estabelece a prerrogativa de produzir alterações 
ao citado protocolo através de aditamento;--------------------------------------------------------------------
Entenderam as partes, como oportuno prever a alteração do número de médicos veterinários, 
previstos na cláusula 3ª do protocolo em causa, passando assim a mesma a ter a seguinte 
redação:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – A CM indicará, à DGAV, dois médicos-veterinários que tenham com a mesma uma relação jurídica 
de qualquer natureza e que se encontrem em condições para serem designados como Veterinários 
Oficiais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 56)----------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Proposta de aprovação de protocolo a celebrar entre o Município 
de Beja e o Instituto Politécnico de Beja;-------------------------------------------------------- 

 
Presente o protocolo a celebrar entre o Município de Beja e o Instituto Politécnico de Beja, 

para cedência da utilização em regime de comodato da fração B do prédio sito na Rua dos 
Infantes, nº 6, em Beja, que constitui documento anexo número um e faz parte integrante da 
presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 57)----------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Proposta de aprovação de minuta de protocolo a celebrar entre o 
Município de Beja e União de Freguesias de Beja (Salvador e Santa 
Maria);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente a minuta de protocolo a celebrar entre o Município de Beja e União de Freguesias 
de Beja (Salvador e Santa Maria) com vista à gestão e utilização da Escola do Bairro de Nossa 
Senhora da Conceição, que constitui documento anexo número dois e faz parte integrante da 
presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 58)----------------------------------------------- 

 
 

2.10. – Proposta de homologação de ata da Comissão de Toponímia;-------- 

 
Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, pelas catorze horas e trinta 
minutos, reuniu no edifício dos Paços do Concelho, a Comissão Municipal de Toponímia 
constituída de acordo com o artigo 12º do Regulamento de Toponímia do Município de Beja, 
com a seguinte ordem de trabalhos:------------------------------------------------------------------------------ 
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1. Atribuição de toponímia a Beco na Rua da Lavoura;-------------------------------------------------------
2. Atribuição de toponímia a Rua no Bairro de S. Miguel (Zona industrial);-------------------------------
Na reunião estiveram presentes, o Vereador da Câmara Municipal de Beja, Luís Alberto da 
Silva Miranda, o Presidente da União de Freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da Feira), 
António Mestre da Silva Ramos, a convite da Câmara Municipal, Dr. Joaquim Filipe Mósca e a 
Chefe da Divisão de Administração Urbanística, Ana Maria Ramôa.--------------------------------------
Não esteve presente o representante do Centro de Distribuição Postal dos CTT.---------------------
Na abertura da reunião o Dr. Joaquim Mósca sugeriu que fossem analisadas as seguintes 
correções a serem efetuadas no texto do regulamento:-----------------------------------------------------
Artigo 3º, alínea j) – Na definição de “Rua” principalmente na sua parte final, nota-se a falta de 
algumas palavras, o que torna o texto de difícil entendimento.-------------------------------------------
Artigo 15º, ponto 3, alínea b) – Propõe que o texto “…, e que não apresentam caraterísticas 
que impeçam a correta visão para manobrar em segurança...” seja substituído por “…, e que 
não apresentem caraterísticas que impeçam a correta visão para manobrar em segurança.”-----
O Presidente da União de Freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da Feira) deu conta que o 
Regulamento de Toponímia do Município de Beja não ia junto à convocatória solicitando que 
essa falha fosse colmatada na próxima convocatória.--------------------------------------------------------
Passando aos pontos constantes na Ordem de Trabalhos foi proposto por unanimidade:---------
A atribuição da denominação “Beco da Abegoaria” à via referida no ponto 1 da Ordem de 
Trabalhos e identificada em peça desenhada em anexo, justificada pelo facto de terem existido 
no local as instalações da antiga abegoaria e de se considerar de interesse preservar essa 
memória histórica.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
A atribuição da denominação “Rua dos Pedreiros” à via referida no ponto 2 da Ordem de 
Trabalhos, identificada em peça desenhada em anexo, justificada pelo facto das ruas 
confinantes terem topónimos referentes a profissões relacionadas com ofícios.---------------------
Foi colocada à consideração da Comissão a análise de um pedido de atribuição de topónimo a 
uma rua no Bairro da Esperança, que por ter dado entrada na Câmara Municipal após a 
convocatória desta reunião, não constava na Ordem de Trabalhos.--------------------------------------
Da análise efetuada, nomeadamente da planta que ia anexa a essa solicitação, verificou-se a 
eventual existência de outras vias nesse bairro sem qualquer denominação, pelo que foi 
solicitado que os Serviços da DAU fizessem um levantamento da toponímia desse conjunto 
habitacional para que, em próxima reunião, pudesse ser analisada a situação do bairro no seu 
todo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião, cuja ata vai ser assinada por todos os 
presentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade homologar a presente ata.(Deliberação nº 59)----------------------- 
 
 

2.11. – Proposta de aprovação de minuta de contrato de comodato a 
celebrar entre o Município de Beja e a Associação “Cantinho dos 
Animais”;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente a minuta de contrato de comodato a celebrar entre o Município de Beja e a 
Associação “Cantinho dos Animais”, com vista à cedência da loja nº 15 sita no 1º andar do 
Mercado Municipal, que constitui documento anexo número três e faz parte integrante da 
presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 60)----------------------------------------------- 

 
 



 

Página 9 de 23 
 

2.12. – Ocupação de fração autónoma do prédio sito na Rua Pablo 
Neruda, nº 12, r/c frente, em Beja;------------------------------------------------------------------ 

 
Presente o parecer emitido em 31 de janeiro de 2018 pelo Jurista Municipal, Juvenal Bastos da 
Cunha, relativo à ocupação de fração autónoma, de prédio constituído em regime de 
propriedade horizontal, correspondente ao nº 12, r/c frente, da Rua Pablo de Neruda, inscrito 
na respetiva matriz predial da Freguesia de Santiago Maior, sob o artigo 2800-B, e inscrito na 
Conservatória do Registo Predial de Beja, sob o nº 102/011085, a favor do Município de Beja, 
pela Associação Juvenil Culturmais.------------------------------------------------------------------------------
1 – Verifica-se, pela “declaração de cedência de espaço”, de 24 de junho de 2016, 
correspondente à fração autónoma do prédio sito na Rua Pablo Neruda, nº 12, r/c frente, em 
Beja, à Associação Culturmais, subscrita por um vereador, que esta associação está a ocupar 
ilegitimamente a fração autónoma supra identificada, uma vez que só a Câmara Municipal, 
enquanto órgão executivo colegial tem competência, nesta matéria, que é indelegável, nos 
termos do artigo 33º, nº 1, alínea g), conjugado, “a contrario”, com o artigo 34º, nº 1, todos da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua versão mais recente, que lhe foi introduzida pela Lei 
nº 42/2016, de 28 de dezembro.-----------------------------------------------------------------------------------
2 – Acresce que se trata de um prédio destinado a habitação social e não a sede de 
associações, sendo certo que existe uma acentuada carência de habitações sociais.----------------
3 – Assim, perante esta ocupação ilegítima por falta de competência do autorizador, resta à 
Câmara, como o órgão competente, confirmar a gestão, indevidamente titulada por uma 
simples declaração de cedência por tempo indeterminado, substituindo-a por contrato de 
comodato, com prazo, ou convidar a ocupante a entregar a fração autónoma, por exemplo, no 
prazo de 10 dias, sob pena de posse administrativa da referida fração autónoma, nos termos 
do artigo 180º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), pelos fundamentos 
referidos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino informou que de acordo com o ponto 3 do parecer ou se 
substitui a declaração de cedência por tempo indeterminado por contrato de comodato ou 
convida-se a ocupante a entregar a fração autónoma, no prazo de 10 dias.---------------------------
O executivo considera que não se deve proceder desta forma pelo que propôs, uma vez que se 
trata de uma habitação social, que se possa notificar a associação a entregar a fração em causa 
no prazo de 30 dias após receberem a notificação no sentido de poderem retirar os seus 
pertences.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posteriormente irão reunir com o Presidente da Associação para tentar encontrar um espaço 
que sirva as intenções da mesma, disse.------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário considerou e propôs que se deveria falar com a associação antes de 
notificarem a mesma para tentar em conjunto encontrar um espaço que sirva para a mesma 
armazenar os seus bens.---------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou que o espaço em questão acabava por ser uma “casa de função” que era utilizada 
pela Câmara Municipal, nomeadamente para os arqueólogos do Outeiro do Circo, da Villa 
Romana de Pisões, através da cedência de camas e outros equipamentos.---------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda referiu que a necessidade de habitação social é tão séria em Beja que 
não pode aceitar que uma habitação social seja utilizada para estes fins, daí querem repor o 
mais rapidamente possível a situação inicial.-------------------------------------------------------------------
Existe a consciência das necessidades das associações, serão procuradas soluções para a sede 
da associação em causa mas não se podem comprometer em arranjar um sítio para colocar 
mobiliário de quarto, sala e cozinha, disse.----------------------------------------------------------------------  
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O vereador Arlindo Morais referiu que a informação dos serviços é que a grande maioria do 
material é propriedade da Câmara Municipal e a Declaração diz perentoriamente que a 
cedência é exclusiva para a associação.--------------------------------------------------------------------------
Naturalmente irão encontrar um espaço e estão a fazer todas as demandas e desenvolvendo 
todos os procedimentos, juntamente também com o IPDJ, para arranjar uma casa de 
associações. É um processo que está a avançar e espera em breve ter uma solução, não só 
para esta associação, como para outras, disse.----------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado referiu que esta habitação encontrava-se, como muitas outras, sem 
condições de ser habitadas por carecer de grandes intervenções. Neste caso em concreto 
conseguiu-se tornar a mesma usufruível e sempre foi entendido com a associação que a 
mesma fosse utilizada como “casa de função”, permitindo à Câmara Municipal de Beja poupar 
milhares de euros com alojamentos.------------------------------------------------------------------------------ 
 
Foi deliberado por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU notificar a Associação a 
entregar a fração em causa no prazo de 30 dias após receberem a notificação uma vez que 
existe uma acentuada carência de habitações sociais.(Deliberação nº 61)------------------------------- 
 
 

2.13. – Pedido de subsistência do contrato de arrendamento rural do 
prédio misto denominado “Courela da Atalaia”, em Salvada;---------------------- 

 
Presente o parecer sobre proposta de subsistência do contrato de arrendamento rural, com 
Rogério Mateus Palma, arrendatário da courela da Atalaia, prédio rústico sito na Salvada, face 
à proposta de distrate aprovada pela Câmara Municipal em 17 de janeiro de 2018.-----------------
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 26,974hectares, 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 de tomar posse do prédio, no tempo devido, para o 
explorar nos termos do respetivo contrato de arrendamento, por o mesmo estar ocupado por 
outrem, a Câmara Municipal deliberou, em 17 de janeiro de 2018, propor o distrate do 
contrato de arrendamento referido ao arrendatário, ao que este contrapropõe, por declaração 
de 18 de janeiro de 2018, aceitar manter o contrato de arrendamento do prédio em causa, 
embora incidente apenas em 25ha, da totalidade da área total do prédio, que é de 26,974ha, 
até 27 de agosto de 2019, e prolongando, assim, o termo do prazo do contrato por mais dois 
meses.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 – A contraproposta do arrendatário é razoável e corresponde, afinal, a um direito que lhe 
assiste, dada a legitimidade do requerente e dos fundamentos invocados, pelo que sou de 
parecer que deve ser deferido o pedido e, em consequência, serem reformulados os termos do 
contrato de arrendamento existente, nos termos propostos pelo arrendatário, devendo ser 
considerada revogada a deliberação da Câmara de 17 de janeiro de 2018, na parte que diz 
respeito ao arrendamento, mantendo-se subsistente no restante, isto é, no que se refere à 
necessidade de titular, por comodato, a ocupação da restante área ocupada ilegitimamente, 
para evitar os efeitos do usucapião.-------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 62)-------------------------------------------------  
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2.14. – Proposta de ratificação do ato de compra e venda de prédio 
misto denominado Quinta do Vale do Bispo, sito em Beja;-------------------------- 

 
1 – Por contrato promessa de compra e venda de 18 de setembro de 2017, o representante do 
Município de Beja prometeu comprar o prédio misto, denominado por Quinta do Vale do 
Bispo, sito em Beja na União de Freguesias de Salvador e Santa Maria da Feira, concelho de 
Beja, inscrito na respetiva matriz sob o artigo matricial urbano nº 296 e o artigo nº 254 secção 
C, melhor descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja com a ficha nº 873.-----------------
2 – As promitentes vendedoras foram Maria Edite Lampreia Aleixo Engrossa e Maria Alexandra 
Lampreia Aleixo Engrossa ambas residentes na Rua Heróis de Dadrá nº 23, em Beja.---------------
3 – Com a outorga do referido contrato promessa, o outorgante comprador prometeu comprar 
o dito prédio pelo preço total a pagar é de 165.000,00 €, a pagar da seguinte forma, como aliás 
aconteceu:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) A quantia de 35.000 €, será entregue no ato do contrato promessa, como sinal e inicio de 
pagamento;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Será entregue um reforço durante o mês de novembro de 2017, no montante de 12.000 €;--
c) O valor restante, no montante de 118.000,00 €, será entregue no ato da escritura pública do 
prédio objeto do presente contrato promessa.----------------------------------------------------------------
4 – Verifica-se que a referida compra tinha, urgentemente, de ser consumada, sob pena do 
Município poder perder o sinal já entregue às vendedoras, no montante de 47.000,00 €.---------
5 – Assim, como o contrato promessa de compra e venda não tinha sido decidido pela Câmara, 
com competência na matéria, mas pelo representante desta, é necessário que o órgão 
executivo colegial municipal ratifique o ato de compra e venda, em causa, ocorrido em 23 de 
janeiro de 2018, por escritura pública, outorgada pelo Vereador Arlindo Morais, no Cartório 
Notarial do Dr. Vital Ruivo, em Beja, nos termos do que dispõe o artigo 35º, nº 3, da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, com as alterações subsequentes introduzidas pelos seguintes 
diplomas: Lei nº 42/2016, de 28/12, Lei nº 7-A/2016, de 30/03, Lei nº 69/2015, de 16/07, Lei nº 
25/2015, de 30/03, Retificação nº 50-A/2013, de 11/11, Retificação nº 46-C/2013, de 01/11. 
(Em circunstâncias excecionais, e no caso de, por motivo de urgência, não ser possível reunir 

extraordinariamente a câmara municipal, o presidente pode praticar quaisquer atos da competência 
desta, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião realizada após a sua prática, sob 

pena de anulabilidade).-------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade ratificar o ato de compra e venda em causa ocorrido em 23 de 
janeiro de 2018.(Deliberação nº 63)-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.15. – Proposta de manutenção de indemnização no âmbito da 
empreitada de reabilitação do antigo edifício do Clube Bejense;----------------- 

 
Informação nº 7 de 25 de janeiro de 2018 da Divisão de Administração Urbanística, dando 
conhecimento que em cumprimento do contrato de empreitada de reabilitação do antigo 
edifício do Clube Bejense, o empreiteiro teria que intervir no pavimento da fração B que 
constituía teto da fração C pertencente aos filhos do Senhor Constantino Rosa onde funcionava 
a Casa dos Arcos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
O pavimento existente estava em mau estado de conservação e ao ser substituído por um 
novo havia um sério risco de ruina, constituindo essa situação um perigo eminente para a 
segurança de pessoas e bens que frequentavam aquele estabelecimento de jogos.-----------------
De acordo com o disposto no artigo 92º, nº 1 do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na 
redação conferida pelo Decreto-Lei nº 136/2014, de 9 de setembro, que aprova o Regime 
Jurídico da Urbanização e da Edificação, a Câmara Municipal, no exercício das suas 
competências aprovou por deliberação de 06 de julho de2 016, o despejo sumário da fração C 
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pelo prazo de 1 ano, a contar da data da consignação da obra, que ocorreu no dia 23 de maio 
de 2016, por estar em causa a segurança de pessoas e bens e, a atribuição de uma 
indeminização, no valor de 4.800,00 €, pelo total impossibilidade de uso da referida fração 
nesse período de tempo.---------------------------------------------------------------------------------------------
O pagamento seria efetuado em 12 prestações mensais no valor de 400,00 € cada e a fração 
deveria ser desocupada de pessoas e bens (com exceção para as mesas de bilhar, que o requerente 

tinha referido ser impossível de mobilizar do local tendo em conta o seu peso.) até dia 13 de julho de 
2016, situação que foi transmitida ao Senhor Constantino por oficio.-----------------------------------
Por indicação do Senhor vereador Vítor Picado, ficou acordado com o Senhor Constantino, face 
às dificuldades financeiras por ele referidas, que a CM asseguraria a desmontagem dos 
equipamentos e a sua posterior montagem, e a verificação dos equipamentos que tivessem 
ficado não operacionais pela paragem durante as obras.---------------------------------------------------
Nesta sequência por despacho do Senhor vereador de 13/02/2017, foi adjudicado à Equibeja 
por 120,00 € + IVA a desmontagem do referido equipamento.---------------------------------------------
Entretanto como a obra demorou mais, em reunião de câmara de 21 de junho foi deliberado 
prorrogar o pagamento desta indeminização e mais tarde em 6 de setembro foi deliberado 
”continuar a pagar uma prestação mensal no valor de 400,00 € ao Senhor Constantino Rosa 
até lhe ser restituída a referida fração”. Esta ultima deliberação deveu-se ao facto de, apesar 
da obra ter sido concluída a CM ter que restituir a fração nas condições em que ela estava, o 
que não se verificava no final da obra.---------------------------------------------------------------------------
A brigada da DAU efetuou os rebocos e pinturas do espaço e esperava-se entregar a fração até 
final de 2017. No entanto, a falta de disponibilidade na altura da equipa de eletricistas e 
atrasos na entrega de material elétrico fizeram com que só agora as obras estivessem 
concluídas. Falta agora a Equibeja ir montar o equipamento.----------------------------------------------
Para colocar esta situação à CM, foi solicitado um orçamento aquela empresa.----------------------
Foi a CM contatada pela esta empresa no sentido de informarem que o Senhor Constantino 
quer que o equipamento seja testado pois quer que todo fique em condições de 
funcionamento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pediu-se então à Equibeja dois orçamentos, um para montagem do equipamento tal como 
estava e outro para elaboração dos testes necessários a um diagnóstico e orçamento das 
intervenções necessárias no referido equipamento.----------------------------------------------------------
Desde já se ressalva que, tanto quanto me parece o “compromisso” com o anterior executivo 
era no sentido de por a funcionar equipamento que estava a funcionar e que precisasse de 
algum afinamento por ter estado parado, e nunca por a funcionar equipamento já 
anteriormente deficiente ou fora de serviço. Talvez o referido diagnóstico solicitado nos 
permita concluir claramente as situações uma vez que a vistoria não apurou esse aspeto 
concreto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uma coisa no entanto se verifica, é que ainda não foi possível entregar o espaço o que se 
prevê ser possível durante o mês de fevereiro, o mês de janeiro já passou, o Senhor 
Constantino não recebeu a indeminização e veio junto dos serviços requere-la pois diz que de 
outro modo não tem como sobreviver.--------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade manter a indemnização até à entrega do imóvel ao Senhor 
Constantino Rosa.(Deliberação nº 64)------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.16. – Proposta de estratégia de intervenção relativamente à 
Universidade Sénior de Beja;---------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 7573 de 04 de dezembro de 2017 do Gabinete de Ação Social, dando conhecimento 
que na sequência da designação da representação na Universidade Sénior de Beja elabora-se a 
presente informação no sentido de propor uma estratégia de intervenção, por parte da CMB 

bem como prestar alguma informação adicional sobre procedimentos internos que poderão 
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carecer de uma decisão por parte da direção da Associação Saberes e Aprendizagens Beja 
sénior. Assim, estrutura-se a presente informação em dois pontos principais:------------------------
1. Estratégia de intervenção (Proposta);--------------------------------------------------------------------------
2. Questões Financeiras e/ou administrativas da SABS.-------------------------------------------------------
1. ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO (Proposta):----------------------------------------------------------------------
Pretende-se desenvolver uma estratégia de intervenção que inclui três domínios de atuação 
fundamentais: Saberes (desenvolvimento pessoal e relacional); Comunidade; Sustentabilidade. De 
referir que a presente proposta aplica-se à Associação Saberes e Aprendizagens e não apenas à 
Universidade Sénior de Beja, enquanto valência da primeira.----------------------------------------------
Neste contexto, propõe-se que se dê continuidade à presença semanal na USB, reforçando 
para dois dias por semana, de acordo com a disponibilidade profissional, no sentido de efetuar 
uma mediação de proximidade e até mesmo atendimento, ainda que modo informal aos 
alunos(as) bem como uma maior intervenção na atividade da SABS. Propõe-se assim, agendar a 
quinta-feira como dia de permanecer na USB e a terça-feira, ainda que com maior flexibilidade 
e reagendamento semanal de acordo com as disponibilidades. Estes dias correspondem 
àqueles que têm uma maior diversificação de disciplinas.--------------------------------------------------
2. QUESTÕES FINANCEIRAS E/OU ADMINISTRATIVAS DA SABS E USB:-----------------------------------------
Ao nível do apoio financeiro dado pelo Município, refira-se que em termos de regulamento 
interno (nº 6) a CMB enquanto sócio fundador paga uma quota anual de 5.000,00 € (tendo 

direito a 200 votos). Para além desta, cujo pagamento é efetuado no final de cada ano civil, a 
CMB efetua uma transferência anual de carater regular de 15.400,00 €, a qual é efetuada em 4 
parcelas de 3.850,00 € para fazer face às despesas mensais de remunerações e outras da 
Associação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pese embora se anexe o orçamento de 2017, o qual se encontra em equilíbrio orçamental, 
elaborou-se uma previsão geral de orçamento para 2018 com valores incluídos de propostas 
que a seguir se descrevem. Assim, surgem as seguintes necessidades e propostas que se 
colocam à consideração superior para uma posterior tomada de decisão por parte da direção e 
que acarretam despesas, como:------------------------------------------------------------------------------------
1. Necessidade de contratualizar com uma empresa de medicina no trabalho, uma vez que 
todas as empresas que tenham pelo menos um trabalhador são legalmente obrigadas a dispor 
de serviços de segurança e saúde no trabalho. Esta situação poderá acarretar uma despesa 
anual de aproximadamente 200,00 €. Coloca-se à consideração superior a possibilidade de 
iniciar os procedimentos necessários à respetiva contratualização deste tipo de prestação de 
serviços.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Desde meados do presente ano efetuou-se uma prestação de serviços com uma empresa de 
contabilidade no sentido de verificação de todos os elementos contabilísticos; elaboração da 
contabilidade de custos por valências; gestão de recursos humanos: processamento de 
salários, pagamentos à Segurança Social e Finanças, admissão e cessação de funcionários, 
elaboração de relatório único; consultadoria de obrigações legais e fiscais; aconselhamento e 
controlo de gestão; análise de possíveis candidaturas a apoios do IEFP, Portugal 2020 e PDR 

2020. O custo associado à referida prestação de serviços corresponde a 600,00 € + IVA (738,00 

€) anual. Não obstante, pretendendo que a Associação Saberes e Aprendizagens Beja Sénior se 
possa candidatar a financiamento externo existe a obrigatoriedade de ter contabilidade 
organizada, sendo que neste caso, a prestação de serviços efetuada carece de revisão, com um 
aumento de custos. Prevê-se que os custos anuais passem para 1.845,00 € (153,75 €/mensais). 
Coloca-se à consideração superior a possibilidade desta revisão contratual.---------------------------
3. Da equipa da Associação Saberes e Aprendizagens Beja Sénior faz parte uma técnica 
superior (Engª Catarina Cerol – coordenadora técnica da USB) e uma assistente operacional 
(Fortunata Santos). A questão que se coloca tem a ver com facto do contrato de trabalho de 
categoria profissional corresponder a Assistente Operacional, quando na realidade a função 
exercida e necessária corresponde à categoria de assistente técnica. Atualmente as funções 
exercidas têm, para além de outras a ver com o seguinte: Cobranças das mensalidades aos 
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alunos; Elaboração da folha de caixa e organização de documentos para a empresa de 
contabilidade. Para além destas questões mais contabilísticas existe a necessidade em termos 
administrativos de trabalhar no programa de gestão da Universidade para inscrições de 
alunos(as), elaboração de folhas de presença e sumários, entre outros. Assim, a proposta seria 
efetuar um Aditamento ao atual Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado, com uma 
cláusula única de mudança de carreira profissional de assistente operacional para a de 
Assistente Técnica, dando conformidade a algumas atividades ora desempenhadas e a 
desempenhar, como as descritas anteriormente. Nesta situação, há que considerar uma 
alteração implícita na retribuição mensal, bem como receber formação específica, sendo que 
de acordo com a Tabela Remuneratória Única, nível remuneratório mais baixo corresponde a 
5, equivalente a 683,13 € mensais. Atualmente o vencimento da funcionária corresponde ao 
SMN – 557,00 €, o que perfaz um diferencial de 126,13 €. Acresce despesas de encargos com 
remunerações, o que perfaz um adicional total de aproximadamente 2.600,00 €/anuais (Aprox. 

216,67 €/mensais). Face ao exposto coloca-se à consideração superior o aditamento ao contrato 
de trabalho existente.-------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Nas remunerações está incluído o subsídio de refeição no valor de 4,16 €, o qual se propõe 
que seja alterado para 4,52 € equivalente ao que é pago atualmente na função pública. Esta 
situação acarreta um custo anual com os dois vencimentos de 110,73 €. À consideração 
superior a respetiva atualização.-----------------------------------------------------------------------------------
5. Equaciona-se a possibilidade de diminuir as despesas com a entidade bancária ao nível do 
pagamento dos vencimentos, podendo optar-se pela transferência bancária.------------------------
6. Existe a necessidade de adquirir algum material/equipamento, como: 
impressora/fotocopiadora; 2 computadores; telemóvel; datashow. Para além disso é 
necessário afetar alguma verba para material/equipamento de desgaste de disciplinas como a 
culinária, pintura, artes decorativas e outras. Neste ponto, previram-se alguns valores 
descritos no quadro seguinte, com um valor total de 3.518,89 €.-----------------------------------------
O quadro que se junta e que constitui documento anexo número quatro e faz parte integrante 
da presente ata, refere-se a uma estimativa geral daquilo que serão as receitas e despesas de 
2018, incluindo-se os valores anteriormente descritos e propostos. Refira-se que não se trata 
de um orçamento/2018, mas sim uma proposta geral de gastos e receitas.----------------------------
De acordo com o quadro anterior e pese embora se trate de apenas de uma estimativa, 
verifica-se a existência de um défice em termos de despesas necessárias anuais e respetivas 
receitas no valor de aproximadamente 7 349,23 €.-----------------------------------------------------------
Não obstante considerar-se necessário desenvolver ações no âmbito da SABS que criem 
dinâmicas económicas e que potenciem um aumento do número de alunos(as) na USB no 
sentido de aumentar o valor das receitas, tendo em conta o anteriormente descrito, coloca-se 
à consideração superior a possibilidade de aumentar o valor transferido da CMB para a 
Associação Saberes e Aprendizagens Beja Sénior em 8 000,00 €, perfazendo um valor total de 
23 400,00 €.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara informou que esta proposta tem a ver sobretudo com o 
financiamento da Associação.--------------------------------------------------------------------------------------
A Técnica da autarquia em coordenação com a equipa que dirige a Universidade Sénior fez 
chegar um relatório onde manifestam um conjunto de preocupações e de insuficiências de 
recursos financeiros para fazer face às novas necessidades contabilísticas legais, de aumento 
de salário mínimo, subsídio de refeição e outras despesas em que os 15.400,00 € que a Câmara 
Municipal de Beja transfere, para além dos 5.000,00 € de quota anual, seriam insuficientes, 
pelo que solicitam um reforço de 8.000,00 €/ano o apoio à Associação e concretamente à 
Universidade Sénior.--------------------------------------------------------------------------------------------------
O executivo analisou atenciosamente este relatório e a Câmara Municipal não consegue ir até 
ao solicitado. Assim propõe-se reforçar este apoio em cerca de 30%, passando dos 15.400,00 € 
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de transferências regulares para 20.000,00 €, ou seja, por cada trimestre em vez de 3.800,00 € 
a transferência será de 5.000,00 €, de forma a garantir o seu regular funcionamento, disse.----- 
 
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 65)----------------------------------------------- 
 
 

2.17. – Propostas de atribuição de apoios financeiros;---------------------------------- 

 
Solicitado pela Associação Juvenil Lendias d’ Encantar, a antecipação do apoio financeiro 
regular para 2018, devido às dificuldades financeiras que estão a atravessar.-------------------------
Foi deliberado por unanimidade ratificar o ato de adiantamento de 2.500,00 €.(Deliberação nº 

66)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Jovens Carpe Diem na Aldeia, a atribuição de um apoio 
financeiro para fazer face às despesas com a realização do Projeto “Património Imaterial da 
Humanidade – O Cante Alentejano, o Fado e o Folclore no Luxemburgo”.-----------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade a atribuição de um apoio de 250,00 €.(Deliberação nº 

67)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro de Paralisia Cerebral de Beja, a atribuição de um apoio financeiro, para 
fazer face às despesas com a realização da iniciativa, Taça de Maratonas BTT CPCBeja.-------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade a atribuição de um apoio de 500,00 €.(Deliberação nº 

68)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda, a atribuição de um apoio 
financeiro, para fazer face às despesas com a realização da iniciativa, XIV Raid BTT “Por Terras 
de Mato” – 10º Troféu João Bento.--------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade a atribuição de um apoio de 200,00 €.(Deliberação nº 

69)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.18. – Proposta de orçamentação e gestão de despesas com pessoal 
para 2018;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Considerando o artigo 31º do Anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho, (LTFP), e os artigos 5º, 7º 
e 13º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, compete ao órgão executivo, aquando da 
elaboração do orçamento, tomar decisões nos seguintes domínios:-------------------------------------
1. Prémios de desempenho:----------------------------------------------------------------------------------------
Atendendo às verbas orçamentais destinadas a suportar os encargos com a atribuição de 
prémios de desempenho deverá, fixar-se, fundamentadamente, o universo dos cargos e o das 
carreiras e categorias onde a atribuição de prémios de desempenho pode ter lugar, com as 
desagregações necessárias do montante disponível em função de tais universos (artigo 13º do 
Decreto-Lei nº 209/2009, de 03 de setembro).-----------------------------------------------------------------
2. Alteração do posicionamento remuneratório:-------------------------------------------------------------
Determinar o montante máximo a afetar para efeitos de alteração do posicionamento 
remuneratório (alínea b) do nº 2 do artigo 5º e números 1 e 2 do artigo 7º do Decreto-Lei  

nº 209/2009, de 03 de setembro).-------------------------------------------------------------------------------------
2.1. Alteração obrigatória do posicionamento remuneratório (artigo 18º da Lei nº 114/2017, de 29 

de dezembro);------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2. Alteração do posicionamento remuneratório por opção gestionária, com indicação dos 
universos das carreiras e categorias abrangidas e, também, a indicação do montante máximo 
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com as desagregações necessárias (alínea b) do nº 2 do artigo 5º e artigo 7º do Decreto-Lei nº 

209/2009, de 03 de setembro);----------------------------------------------------------------------------------------
2.3. Alteração excecional do posicionamento remuneratório, com a indicação dos universos 
das carreiras e categorias abrangidas e, também, a indicação do montante máximo com as 
desagregações necessárias (alínea b) do nº 2 do artigo 5º e artigo 8º do Decreto-Lei  

nº 209/2009, de 03 de setembro).-------------------------------------------------------------------------------------
3. Recrutamento de trabalhadores para ocupação de novos postos de trabalho:------------------
Determinação do montante máximo a utilizar com o recrutamento de trabalhadores 
necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados (alínea a) do nº 2 do 

artigo 5º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 03 de setembro).-------------------------------------------------------
Nestes termos e considerando o Orçamento da Câmara Municipal de Beja aprovado para o ano 
2018, propõe-se ao órgão executivo, relativamente a cada um dos pontos supra mencionados, 
o seguinte:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Prémios de desempenho:----------------------------------------------------------------------------------------
Não houve lugar a dotação orçamental considerando o disposto no nº 1 do artigo 20º da Lei nº 
114/2017, de 29 de dezembro, que prorroga os efeitos da alínea b) do nº 2 do artigo 38º da Lei 
nº 82-B/2014, de 31 de dezembro.--------------------------------------------------------------------------------
2. Alteração do posicionamento remuneratório:-------------------------------------------------------------
A dotação orçamental corresponde a 292.619,25 €.----------------------------------------------------------
3. Recrutamento de trabalhadores para ocupação de novos postos de trabalho:------------------
A dotação orçamental corresponde a 200.712,00 €.----------------------------------------------------------
A decisão do órgão executivo deverá ser tornada pública, nos termos do nº 5 do artigo 7º do 
Decreto-Lei nº 209/2009, de 03 de setembro, mediante afixação em local adequado das 
respetivas instalações e publicação no sítio da internet desta Autarquia.-------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 70)----------------------------------------------- 
 
 

2.19. – Declaração de autorização para a RESIALENTEJO, EIM, realizar 
operações de substituição de dívida;--------------------------------------------------------------- 

 
Considerando que nos termos do artigo 2º, alínea e) da Lei nº 73/2013, de setembro, o Regime 
Financeiro das Autarquias Locais, é aplicável à situação em concreto.-----------------------------------
Foi deliberado por unanimidade, autorizar a RESIALENTEJO – Tratamento e Valorização de 
Resíduos, EIM, a realizar operações de substituição de dívida, desde que delas não resulte 
qualquer reflexo na capacidade de endividamento do Município de Beja, nem aumento do 
valor da dívida da entidade.(Deliberação nº 71)----------------------------------------------------------------- 
 
 

2.20. – Pagamento de auxílios económicos referentes ao ano letivo 
2017/12018 (3º pagamento);---------------------------------------------------------------------------- 

 
Considerando as competências do Município no âmbito da ação social escolar, estabelecidas 
no Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 de março, com a regulamentação constante do Despacho nº 
8452-A/2015, de 31 de julho (alterado pelo Despacho nº 5296/2017, de 16 de junho), relativamente 
a atribuição de auxílios económicos aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, para 
comparticipação nos encargos com material escolar, apresenta-se para aprovação, a relação 
dos alunos que concluíram o respetivo processo recentemente (após a última proposta de 

pagamento), mediante entrega das faturas/recibos das despesas realizadas, que constitui 
documento anexo número cinco e faz parte integrante da presente ata, no valor total de 
920,00 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em função do escalão do abono de família, os valores a atribuir são os seguintes, conforme 
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despacho de 27/06/2017 proferido no Procº 2017/650.10.100/43:--------------------------------------
1º escalão (A) = 40,00 €;----------------------------------------------------------------------------------------------
2º escalão (B) = 20,00 €;----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 72)------------------------------------------------ 
 
 

2.21. – Processo Disciplinar – Relatório Final;------------------------------------------------- 
 
Presente o Relatório Final do Processo Disciplinar nos termos do que dispõe o artigo 197º, nº 4 
da Lei nº 35/2014, de 20 de junho, movido por falta de assiduidade ao serviço ao Senhor 
Alberto Ramos Galego e que constitui documento anexo número seis que faz parte integrante 
da presente ata.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade e escrutínio secreto aplicar a pena de despedimento prevista 
no artigo 180º, nº 1, alínea d) da Lei nº 35/2014, de 20 de junho.(Deliberação nº 73)---------------- 
 
 

2.22. – Pedido de autorização para colocação de tenda no Parque de 
Feiras e Exposições para realização de festa;-------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Comissão de Finalistas da Escola Secundária Diogo de Gouveia, autorização 
para colocação de tenda no Parque de Feiras e Exposições para realização de festa, dia 26 de 
janeiro de 2018, uma vez que o Pavilhão dos Sabores se encontra indisponível por motivo de 
obras.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado autorizar por unanimidade.(Deliberação nº 74)---------------------------------------------- 
 
 

2.23. – Pedido de licença especial de ruído no âmbito da empreitada de 
requalificação da Rua da Lavoura, em Beja;---------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Tecnovia, Sociedade de Construções, SA, a emissão de licença especial de ruído 
no âmbito da empreitada de requalificação da Rua da Lavoura, em Beja, dia 20 de janeiro de 
2018 (sábado), das 07:00h às 16;00h.-----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 75)------------------------------------------------- 
 
 

2.24. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas por três 
pedidos de informação prévia;------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Neves, a isenção do pagamento das 
taxas devidas por três pedidos de informação prévia, nos termos do artigo 14º e seguintes do 
Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na redação conferida pelo Decreto-Lei nº 
136/2014, de 09 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação. 
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 76)------------------------------------------------- 
 
 

2.25. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de cartão de estacionamento de entidade;-----------------------------------------------------  
 
Solicitado pelo Tribunal Judicial da Comarca de Beja, nos termos do artigo 34º do 
Regulamento de Trânsito, a renovação dos cartões de entidades atribuídos pelo Município 
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para estacionamento nos lugares reservados para esse efeito.--------------------------------------------
Os cartões emitidos no Município de Beja, de acordo com a tabela de taxas e licenças, estão 
sujeitos ao pagamento de 10,00 €.--------------------------------------------------------------------------------
De acordo com a informação do Gabinete Jurídico as Entidades não estão isentas de 
pagamento de taxas. De qualquer forma, qualquer Entidade pode solicitar a isenção de taxas 
que é apreciada em reunião de câmara.-------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto foi proposto que fosse concedida a isenção do pagamento de taxas devidas 
pela emissão dos cartões de estacionamento.-----------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 77)------------------------------------------------- 
 
 

2.26. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas por 
ocupação de espaço público;----------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Núcleo Sportinguista de Beja, a isenção do pagamento de taxas devidas pela 
renovação de licença de ocupação de espaço público, com esplanada e estrado, no ano de 
2018, no estabelecimento sito na Rua 5 de Outubro, Centro Comercial do Carmo, Loja 1, r/c, 
em Beja.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 78)------------------------------------------------- 
 
Solicitado por Maria Antónia Oliveira Castro Catarino, a isenção do pagamento de taxas 
devidas pela ocupação de espaço público com instalação de elevador, nas traseiras do prédio 
sito na Rua Escritor Aquilino Ribeiro, nº 13, em Beja;--------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 79)------------------------------------------------- 
 
 

2.27. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído;-------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Comissão de Finalistas Escola Secundária Diogo de Gouveia, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, no âmbito da 
realização do evento XXI’s Hits Party, dia 26 de janeiro de 2018, no Parque de Feiras e 
Exposições, em Beja.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 80)------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Comissão de Festas de Quintos, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído, no âmbito da realização de Baile da Pinha, dia 03 de 
fevereiro de 2018, na Sociedade Recreativa de Quintos.----------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 81)------------------------------------------------- 
 
 

2.28. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativos à cedência 
de transportes;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Despertar Sporting Clube, a isenção de pagamento de taxas relativos à 
cedência de transporte para uma deslocação a Évora;-------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 82)------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Desportivo e Recreativo Salvadense, a isenção de pagamento de taxas 
relativos à cedência de transporte para uma deslocação a Barrancos;-----------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 83)------------------------------------------------- 
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Solicitado pelo Beja Basket Clube, a isenção de pagamento de taxas relativos à cedência de 
transporte para uma deslocação à Charneca da Caparica;--------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 84)------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Conservatório Regional do Baixo Alentejo, a isenção de pagamento de taxas 
relativos à cedência de transporte para uma deslocação a Alhandra;------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 85)------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Rufar & Bombar – Associação Cultural, a isenção de pagamento de taxas 
relativos à cedência de transporte para uma deslocação a Monte do Trigo (Évora);-----------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 86)------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Universidade Sénior de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativos à 
cedência de transporte para uma deslocação a Alenquer;--------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 87)------------------------------------------------- 
 
 

2.29. – Resumo Diário de Tesouraria nº 26, relativo ao dia seis de 
fevereiro de dois mil e dezoito;------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de um milhão, cento e 
cinquenta mil, trezentos e oitenta e oito euros e vinte cêntimos, sendo quinhentos e oitenta 
e seis mil, cinquenta e sete euros e um cêntimo de operações orçamentais e quinhentos e 
sessenta e quatro mil, trezentos e trinta e um euros e dezanove cêntimos de operações não 
orçamentais.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O munícipe Nélson Cigarro fez a seguinte exposição:---------------------------------------------------------
Referiu ter concorrido à concessão do café/esplanada Jardim do Bacalhau, com “unhas e 
dentes”, com uma proposta de 1.502,00 € + IVA. Assinou contrato em 24 de novembro de 
2017, adquiriu a chave e depois é confrontado com um espaço super degradado, sem 
condições nenhumas. Neste sentido considerou que alguém errou neste processo porque 
devia ter sido efetuado um levantamento ao imóvel para se perceber se havia condições de 
abrir um concurso desta natureza e deveria ter sido elaborado um caderno de encargos que 
esclarecesse convenientemente os concorrentes para estes também saberem aquilo que os 
esperava.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, enviou um documento à Câmara Municipal onde solicitou o aumento do prazo para 
iniciar a atividade, devido às obras que têm de ser executadas e apresentou o estado atual do 
imóvel, com fotografias, a proposta de remodelação com orçamentos, que pediu a empresas 
da região, que se cifram entre os 50 e 60.000,00 €, investimento necessário para que o espaço 
fique em condições.---------------------------------------------------------------------------------------------------
No dia 04 de janeiro recebe um ofício a informar e citou: “Relativamente ao assunto em 
epígrafe, informamos Vª Exª que o mesmo foi submetido à reunião de câmara realizada a 20 
de dezembro na qual foi deliberado deferir. Mais se informa que a carência do pagamento da 
renda se aplica desde a data da assinatura do contrato, as obras devem ser executadas até 60 
dias após a data da comunicação, 04 de janeiro de 2018, o seu valor tem que ser 
documentado, após o término do prazo a cobrança da renda será efetuada.”.----------------------- 
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Posto isto, e devido ao impasse em que se encontra a situação, pretende uma resposta da 
autarquia autorizando a execução das obras e também que pudesse ficar isento do pagamento 
da renda até perfazer o valor do investimento, com alargamento dos 2 anos de contrato 
previstos, se possível. Acresce que já pagou 50% do valor dos equipamentos necessários, cerca 
de 25.000,00 €, fora os três funcionários que rescindiram contratos e que neste momento lhes 
está a pagar os vencimentos porque se comprometeu com eles.-----------------------------------------
Solicitou celeridade neste processo para poder começar a trabalhar neste grande investimento 
que quer fazer para dinamizar um espaço nobre da cidade em conjunto com a Câmara 
Municipal, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda, relativamente à exposição apresentada, referiu que não põe em 
causa nada daquilo que foi dito, no entanto existem alguns problemas para resolver bem a 
situação e talvez não seja fácil encontrar soluções. O caderno de encargos tem cláusulas, uma 
das quais se refere à manutenção e à garantia do bom uso dos equipamentos lá colocados, 
que estão obsoletos e que nem sequer o seu depósito está assegurado pela parte da Câmara 
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depois, há uma questão anacrónica, nomeadamente alguém que concorre a um concurso não 
ter oportunidade de inspecionar o interior do imóvel, o que não faz qualquer sentido.------------
Outro problema é o valor do investimento proposto ultrapassar os dois anos que está no 
caderno de encargos e até que ponto uma decisão dessa natureza não coloque em causa o 
concurso e leve a protestos dos outros concorrentes, ou seja, há situações muito complexas 
que urgem resolver com decisões acertadas para não prejudicar, neste caso, nem o atual 
concessionário nem os outros concorrentes, mas que levam o seu tempo a ser tomadas, daí 
pedir alguma paciência ao Senhor Nelson Cigarro, disse.---------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, acrescentou que de facto o caderno de encargos tinha 
debilidades que detetaram quando o concurso foi homologado e teria sido muito perigoso ter 
deixado cair todo o processo numa altura em que não tinham uma real noção da dimensão do 
problema. O espaço apresenta fragilidades graves e desse ponto de vista a Câmara Municipal 
de Beja não tem as melhores condições para intervir e fazer por conta própria as reparações 
necessárias sendo preferível entregá-las a alguém que as possa e saiba fazer. O prazo 
estipulado no caderno de encargos é deveras curto, porque em dois anos recapitalizar um 
investimento destes é extremamente difícil, senão impossível, mas naturalmente que a 
autarquia está inteiramente aberta a que o investimento da parte edificada possa ser 
integralmente deduzido na renda, disse.------------------------------------------------------------------------ 
 
O Jurista Municipal, Juvenal Bastos da Cunha, acrescentou que há aqui neste processo o 
problema da presunção que tudo estaria bem e de facto, após o resultado do concurso e pelo 
contato posterior, verifica-se que o que existe, se fosse um particular, fechava imediatamente 
e portanto não será culpa do vencedor do concurso que o atual estado do imóvel seja aquele, 
porque quando um edifício é posto a concurso para a exploração que se pretende tem que 
reunir todos os requisitos para que as autoridades o licenciem.------------------------------------------- 
 
A munícipe Ana Carvoeiras residente na Rua 25 de Abril, nº 8, cave esqª, solicitou uma vistoria 
à sua habitação, tendo em conta os problemas de humidade causados pelos ares 
condicionados no estacionamento traseiro do Pingo Doce.-------------------------------------------------
Solicitou também o arranjo do abrigo de passageiros situado na Rua de Angola que está 
desprotegido.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O jornalista Carlos Dias perguntou, relativamente à muralha do Parque Vista Alegre, se 
percebeu bem que o espaço vai fechar durante cerca de seis meses.------------------------------------
Relativamente à habitação social, referiu que neste salão foi focado um pormenor, aquando da 
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visita das duas Secretárias de Estado, por uma pessoa da comunidade cigana que considerou 
pertinente, nomeadamente as centenas de fogos vazios do Bairro Alemão. A torre é um 
pombal e isto é um paradoxo porque as relações entre as diversas entidades do estado 
deveriam ser simples nestas matérias, e ali está uma estrutura daquelas, desocupada, com 
tantos problemas de habitação que existem na cidade.-----------------------------------------------------
Chamou a atenção para um trabalho magnífico de jornalismo efetuado pelo Diário do Alentejo 
que denunciou uma situação escandalosa relativamente à Villa de Pisões, sobre um grupo de 
trabalhadores que foram apanhados a cobrir a ribeira que passa junto à estação arqueológica 
com pedras, enquanto tratavam os terrenos em volta para plantar olival e amendoal. 
Considerou que a Universidade de Évora não se pode alhear de um bem que lhe caiu nas 
mãos, sobre o qual tem obrigações e a Câmara Municipal de Beja, embora não seja uma 
atribuição sua, deve fazer tudo para que o seu espaço seja respeitado.---------------------------------
Referiu que fez um percurso realizado pela autarquia e para além das ribeiras que viu tapadas 
com pedras, encontrou uma imensidão de olival/amendoal e um ar de espanto quando se 
avistou uma leira de seara. Já levam olival às margens do Guadiana rebentando com espaços 
que nunca tiveram cultura, disse, pelo que fica incrédulo como é que não se fiscalizam estas 
situações.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outra questão, que tem um pouco a ver com o que atrás referiu é a exploração de 
trabalhadores migrantes que são tratados como animais, espancados, esfomeados a viver no 
meio da lama, situação que é realmente triste e confrangedora. Sabendo que a Câmara 
Municipal não tem responsabilidades, quis apenas chamar à consciencialização de uma 
situação triste e se haverá algumas medidas que a autarquia possa tomar no sentido de 
melhorar as condições destas pessoas, apoiando-as e enquadrando-as, pelo menos para 
saberem os direitos que têm.---------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à empresa que vai fazer o desmantelamento de aeronaves na Base Aérea, foi 
feito o contrato de concessão e continua a acreditar que isto vai ser mesmo uma realidade, só 
que o sítio dessa fábrica é onde está o amianto que foi retirado e que agora está armazenado 
numas caves tapado com betão, pelo que perguntou o que é que se vai fazer a tantas 
toneladas de amianto. É retirado? Se sim vai para onde? Vai para a RESIALENTEJO? E ao abrirem 
aquilo não há o perigo das partículas virem para a cidade arrastadas pelas correntes de ar, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda, relativamente à muralha do Parque Vista Alegre, informou que a 
intervenção vai incidir na parte direita quando se sobe a rampa de acesso por questões de 
segurança e necessidades de colocação do estaleiro e só esse troço fica fechado mais o acesso 
pela Rua do Sembrano, no prazo estipulado para a referida intervenção que são 120 dias, o 
resto do Parque mantém-se aberto.------------------------------------------------------------------------------ 
 
O Senhor Presidente da Câmara, relativamente ao Bairro da Força Aérea, referiu que ainda 
hoje este é um exemplo de boa construção na cidade de Beja e tomara que existissem muitos 
bairros com a dimensão e qualidade dessas habitações bem como o seu planeamento. Na 
primeira reunião que o executivo teve com o Comandante da Base Aérea de Beja foi abordada 
especificamente a questão da torre e eles próprios não têm solução para aquele edifício que 
ainda assim, dentro do Bairro Alemão, é o único que oferece maior dose de perigo. Contudo se 
for intervencionada terá uma capacidade de alojamento que seria muito útil, nomeadamente 
também ao Município, aliás, quando se inteiraram da torre foi pelo seu estado atual, que é 
péssimo, mas também para saberem da potencialidade que se teria de poder resolver alguns 
problemas habitacionais. Não sabe se as coisas poderão funcionar de forma tão linear quanto 
foi aqui exposto na altura pela representante da comunidade cigana uma vez que envolve 
negociações com a Força Aérea Portuguesa que nem sempre são propriamente fáceis. A 
Autarquia de Beja quer ter uma solução para todo aquele bairro mas sobretudo para a questão 
da torre.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Relativamente à questão das ribeiras confessou não saber que muitas estavam a ser tapadas 
com pedras, mas numa visita que o executivo fez à Barragem dos Cinco Reis e a Pisões 
constataram uma situação preocupante, nomeadamente as fileiras dos olivais aproximarem-se 
cada vez mais dos caminhos. O vereador Luís Miranda já se está a informar junto dos serviços 
no sentido de se apurar se a Câmara Municipal de Beja pode fazer alguma coisa para impedir o 
crescimento do olival cada vez mais para cima dos caminhos e manter uma área de segurança 
relativamente aos mesmos. Não sabe se a Câmara Municipal tem alguma competência nesta 
matéria mas se puder fazer alguma coisa para impedir esta situação fá-lo-á.-------------------------- 
Relativamente ao drama humanitário e social das sociedades migrantes não têm ainda 
nenhuma estrutura montada mas alertará o Gabinete de Ação Social para tentar responder no 
futuro com maior eficácia a este problema grave mas, neste momento, uma resposta imediata 
e especificamente vocacionada para essa comunidade o município não tem porque essas 
pessoas têm um enquadramento diferente, desde logo pelas barreiras linguísticas e culturais, 
portanto terá que haver um trabalho conjunto com as associações que lidam com estas 
situações estabelecendo parcerias para que os serviços sociais tenham uma perspetiva 
particular sobre estes casos, disse.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda acrescentou que o Bairro Alemão é um exemplo de bom urbanismo 
em Portugal. A Força Aérea tinha a responsabilidade de manutenção daquele espaço mas foi 
perdendo capacidade de intervenção, dificuldades apontadas pelo Senhor Comandante na 
reunião que o Senhor Presidente falou há pouco, porque têm apenas uma pessoa quando em 
épocas não muito remotas tinham equipas completas de manutenção. Não só os edifícios são 
um problema como também o espaço envolvente, que é da cidade, e que necessariamente vai 
ter que ser olhado de uma forma diferente porque as circunstâncias também são diferentes.---
Relativamente à questão do amianto já questionou quem de direito mas ficou sem saber se o 
mesmo lá estava ou não.---------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão dos olivais como já foi abordado e referido a Câmara Municipal de 
Beja não tem capacidade ao nível do licenciamento, só pode intervir ao nível da fiscalização, e 
portanto, a determinação é dentro das suas capacidades poder-se atuar. Os novos olivais estão 
a ser plantados até à berma da estrada, inclusivamente quase em cima da regueira e nos 
olivais mais antigos estão neste momento a plantar mais duas ou três fiadas ocupando o 
espaço que tinha ficado livre, ora isto prejudica as manobras dos tratores que já as fazem 
dentro do caminho. Informou que a autarquia tem em perspetiva poder ter na Barragem dos 
Cinco Reis um espaço de lazer para a cidade e por isso esta questão dos caminhos é ainda mais 
importante porque se estes são utilizados para a atividade agrícola e no futuro se pretende 
utilizá-los também para atividade de lazer e turismo, não podem ficar comprometidos com a 
invasão do olival. A Câmara Municipal está atenta e dentro das suas capacidades e 
competências irá atuar para que as situações sejam repostas, aliás, aquelas que já têm 
conhecimento, de alteração de caminhos, etc., estão a exigir a reposição das mesmas tal como 
eram inicialmente, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

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

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

O Presidente da Câmara 
 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício 
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