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Ata número cinco, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
vinte e um 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 4/2018;--------------------------------------------- 
 
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 4/2018, relativa à reunião de câmara realizada em sete de 
fevereiro de dois mil e dezoito, que foi previamente distribuída por todos os eleitos e de 
seguida aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 88)------------------------------------------------------ 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino, relativamente à questão levantada pelo vereador João Rocha 
na última reunião de câmara acerca das CPCJ’s, informou que se realizou uma reunião em 
Évora onde ficou estipulado que passariam a existir três Delegações Distritais localizadas em 
Portalegre, Évora e Beja, sendo que nas duas primeiras as mesmas já se encontram em 
funcionamento. Relativamente a Beja, a Delegação ainda não está a funcionar uma vez que a 
pessoa convidada para presidir não aceitou e portanto aguarda-se que seja outra pessoa a 
aceitar o cargo, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador João Rocha agradeceu a informação mas a questão tinha a ver com a instalação de 
uma Coordenação Regional das três delegações, como existem por exemplo as Direções 
Regionais e esta situação podia ser uma desconcentração de um serviço a ficar em Beja.--------- 
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O vereador Vítor Picado solicitou que lhes fossem facultados os dados que resultaram da 
reunião do Conselho Municipal de Educação, nomeadamente o levantamento feito deste 1º 
período que estará vertido nessa ata com as informações fornecidas pelos Agrupamentos.------
Perguntou qual o ponto da situação relativamente ao projeto de criação de duas equipas 
multidisciplinares nas escolas, que o anterior executivo tinha iniciado, e que contemplava 
psicólogos, assistente social e animadores.---------------------------------------------------------------------
Lembrou também que ainda não receberem a informação sobre os custos da passagem de ano 
que lhes foi dada oralmente na última reunião de câmara.-------------------------------------------------
Finalmente e não sabendo se entretanto houve alguns desenvolvimentos relativamente à 
necessidade de colocar mais iluminação nas traseiras de uma rua que dá para a ribeira de 
Santa Vitória, dado que havia algumas dificuldades em fazer chegar a luz, entregou em papel 
algumas ideias com desenhos e distâncias que poderão ajudar a encontrar uma solução e na 
próxima reunião, se possível, procurará ter mais algumas informações, disse.------------------------ 
 
O Senhor Presidente da Câmara, relativamente à informação sobre a passagem de ano, referiu 
ser verdade, foi esquecimento e a mesma será enviada hoje ou amanhã.------------------------------
Relativamente à iluminação informou que reuniu com a EDP sobre a reprogramação para o ano 
2018 da substituição da iluminação LED na área do concelho, e foi abordada a questão de 
alguns pontos de maior escuridão no centro urbano, sobretudo junto das passadeiras para que 
num futuro próximo estas garantam uma maior segurança quer a peões quer a automobilistas, 
e situações nas freguesias rurais de iluminação de algumas artérias. Santa Vitória é uma das 
freguesias que em 2018 vai iniciar ou concluir, não tem de memória, o processo de iluminação 
LED que tem um feixe mais curto e menos amplo do que tem a iluminação convencional, o que 
faz com que, nalguns casos, se tenha de aumentar a potência onde existam objetos que 
impeçam a iluminação plena da via, portanto, será analisado com o Engº Técnico da 
especialidade, qual a possibilidade de junto da empresa que tem o contrato de concessão, 
eventualmente reforçar ou melhor a iluminação na artéria específica que o vereador Vítor 
Picado fez referência, disse.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Arlindo Morais, relativamente ao Conselho Municipal de Educação, referiu que fará 
chegar aos vereadores a ata que daí se produziu.-------------------------------------------------------------
Relativamente ao sucesso na escola, referiu que todos os municípios apresentaram estas 
candidaturas no âmbito de medidas do Portugal 2020, sendo que Beja foi das que mais se 
atrasou. Depois de tomaram posse, no dia 23 de outubro, tentaram logo perceber em que 
ponto estava esta mesma candidatura, reuniram com os diretores dos dois agrupamentos no 
sentido de se saber quais as necessidades e o que é que se pretendia exatamente deste 
programa e desta medida do sucesso na escola. O mesmo foi redesenhado e reformulado, 
houve alguns pontos que já não puderam ser retirados mas em relação às necessidades da 
escola, sobretudo os alunos das necessidades educativas especiais, não tinha nada a ver com o 
novo desenho. Não existiam duas equipas multidisciplinares mas sim algo que não estava bem 
definido e ouvido os diretores dos dois agrupamentos e os coordenadores da multideficiência 
e das necessidades educativas especiais, com dois terapeutas da fala, dois animadores, um 
psicólogo clínico e outro educacional, poder-se-ia de alguma forma satisfazer estas 
necessidades. Estes técnicos irão trabalhar durante seis meses e em julho, este modelo será 
novamente repensado, poderá ser igual ou não, é uma questão de se analisar na altura.----------
Fez referência à questão da multideficiência, algo que os toca profundamente e sobre a qual 
querem intervir, celebrando protocolos com as associações, nomeadamente o Centro de 
Paralisia e a CerciBeja, para que se possa olhar para a deficiência de forma positiva.---------------
Informou que o município está a pensar em adquirir um autocarro que possa transportar os 
miúdos nas suas cadeiras de rodas para as piscinas, aulas de equitação e outras atividades.------
Informou também que o projeto de ensombramento nas escolas, que esteve meses para ser 
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resolvido, foi todo redesenhado e reformulado dado ter uma série de características que não 
estavam bem, já colocado o primeiro telheiro na Escola Mário Beirão e na Páscoa este 
processo estará concluído, disse.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, tendo em conta a solicitação feita pelo vereador Vítor Picado 
relativamente ao fornecimento de cópia desta candidatura, disse que a mesma será enviada 
por correio eletrónico.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador João Rocha, referiu que o Cante Alentejano também estava integrado na medida 
do sucesso da escola assim como a aquisição de uma carrinha através da CIMBAL e fica 
satisfeito que as coisas estejam a andar, era o que estava previsto e não estava tão atrasado 
até porque a Câmara de Beja no que toca a projetos é das que melhor taxa de execução tem.--
Relativamente às equipas multidisciplinares, considerou que o governo tem responsabilidades 
na Educação e a autarquia não deve ultrapassar as suas, pelo que o processo tem de ser 
tratado a nível nacional para colmatar todas as lacunas, ou seja, acha muito bem que se trate 
de imediato a situação mas o problema de fundo irá manter-se, disse.--------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara referiu que neste momento as autarquias têm algumas 
competências em matéria educativa e o Governo da República tem outras, mas havendo 
possibilidade de resolver pontualmente, durante um ou dois anos letivos, a situação de forma 
aos municípios poderem disponibilizar essa ajuda às famílias, encarregados de educação e 
comunidade educativa, as autarquias fazem-no e este executivo tendo essa oportunidade irá 
fazê-lo. É verdade que não resolvem estruturalmente a situação mas resolvem-na 
conjunturalmente, aproveitando da melhor forma uma candidatura e empregando técnicos 
válidos e muito úteis às unidades escolares. Se eventualmente no futuro transitarem mais 
competências na área educativa para as autarquias, acompanhadas do respetivo envelope 
financeiro, talvez se possa resolver esta matéria de forma estrutural, entretanto, não 
empurraram o problema para a frente, resolverem-no no imediato e desse ponto de vista 
consideram que fizeram uma boa aposta, suprindo uma lacuna independentemente de ser ou 
não competência da câmara municipal.--------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Cante na escola foi um dos primeiro processos que encontraram nesta área 
e o mesmo está com uma envolvência de cerca 1200 crianças que recuperaram esta forma 
cultural de regressar às raízes do passado dando uma dimensão cultural ao Património 
Imaterial da Humanidade no Concelho de Beja, disse.------------------------------------------------------- 
 
O vereador Arlindo Morais, referiu que naturalmente este executivo não irá deixar cair as 
coisas que estão bem elaboradas, jamais o fariam mas, efetivamente, calhou-lhes a eles 
abraçar todos estes projetos, aliás, foi ele próprio que desenhou estas mesmas ações mas 
noutras funções que não esta, portanto sabe bem do que fala.-------------------------------------------
Disse ser um objetivo fortalecer cada vez mais a candidatura do Cante Alentejano, que 
consideram muito importante para os miúdos, para a sua literacia, muito importante para que 
os professores agarrem este projeto a nível da leitura da poesia e da valorização do seu 
território, enraizando cada vez mais os miúdos com o nosso território, estando até a tentar-se 
a possibilidade do mesmo poder fazer parte do currículo.--------------------------------------------------
Avançou também que a Feira do Azulejo, passará a ser dois dias em vez de um porque acham 
que é uma iniciativa que tem de ser valorizada, tudo o que seja do nosso património, das 
nossas raízes e que toque na coordenação fina e grossa e no âmbito neural dos miúdos é o 
caminho, é por aqui que vão aprender a ter mais competências a nível da sua leitura, da 
matemática, socialmente e sobretudo aprender o mundo, que é o que se pretende em Beja, é 
esta a visão, não só aprender o território mas que através deste aprendam também a ler o 
mundo. É isto que estão apostados, é isto que pretendem e irão desenvolver todos os esforços 
para possibilitarem que todos se associem a estas causas porque têm a certeza que é por aqui, 
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através de projetos concelhios e municipais, que se pode dar mais aos nossos filhos e dos 
nossos munícipes, criando cidadãos mais justos e com abertura para o mundo, disse.------------- 
 
 

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

 
 

2.1. – 1ª Revisão ao orçamento da despesa e da receita e ao Plano 
Plurianual de Investimento – 2018 – utilização do saldo do ano anterior;-- 

 
Presente a 1ª Revisão ao orçamento da despesa e da receita e ao Plano Plurianual de 
Investimento – 2018, que constitui documento anexo número um e faz parte integrante da 
presente ata. A gestão de saldo transitado do ano anterior foi 440.000,00 €, que se dividiu em 
duas rubricas de 220.000,00 € cada. Foi reforçada a rubrica dos viadutos, arruamentos e obras 
complementares que passou a ter uma dotação anual de 1.920.000,00 € e a rubrica de 
aquisição e reparação de viaturas, que passou a ter uma dotação anual de 620.000,00 €.---------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 89)------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.2. – Proposta de montantes a atribuir para as freguesias, em 2018;-------- 
 

Freguesias Anual Mensal 

ALBERNOA E TRINDADE 95.347,00 € 7.945,58 € 

BALEIZÃO 80.508,00 € 6.709,00 € 

BERINGEL 116.070,00 € 9.672,50 € 

CABEÇA GORDA 120.152,00 € 10.012,67 € 

NOSSA SENHORA DAS NEVES 150.200,00 € 12.516,67 € 

S VITÓRIA E MOMBEJA 92.526,00€ 7.710,50 € 

SALVADA E QUINTOS 122.216,00 € 10.184,67 € 

SALVADOR E SANTA MARIA 215.777,00 € 17.981,42 € 

SANTA CLARA DE LOUREDO 74.842,00 € 6.236,83 € 

SANTIAGO S JOÃO BATISTA 283.978,00 € 23.664,83 € 

SÃO MATIAS 51.270,00 € 4.272,50 € 

TRIGACHES S BRISSOS 51.340,00 € 4.278,33 € 

Total 1.454.226,00 € 121.185,50 € 
 

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 90)------------------------------------------------ 
 
 

2.3. – Proposta de montantes a atribuir para instituições, em 2018;----------- 
 

Instituições Anual Mensal 

UNIVERSIDADE SÉNIOR 20.000,00 € 1.666,67 € 

CIMBAL 155.443,33 € 12.953,61 € 

CIMBAL 40.941,24 € 3.411,77 € 

CRBA 150.950,00 € 12.579,17 € 

CEBAL 75.000,00 € 6.250,00 € 
 

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 91)------------------------------------------------ 
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2.4. – Proposta de adjudicação;------------------------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 1002 de 09 de fevereiro de 2018 do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo a adjudicação do concurso público para a empreitada de Zona de 
Acolhimento Empresarial Norte, à empresa Construções J.J.R & Filhos, SA, pelo valor de 
1.636.994,98 € + IVA.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado adjudicar por unanimidade nos termos propostos.(Deliberação nº 92)---------------- 
 
 

2.5. – Proposta de atribuição do nome, Engenheiro Manuel Castro e 
Brito, ao Parque de Feiras e Exposições de Beja;-------------------------------------------- 

 
O Senhor Presidente da Câmara, tendo em conta que se comemora este ano o 35º Aniversário 
da OviBeja, propôs que o Parque de Feiras e Exposições de Beja, passe a ser denominado 
Parque de Feiras e Exposições de Beja, Engenheiro Manuel de Castro e Brito.----------------------
Esta atribuição honorífica tem como fundamento, destacar a ação meritória do referido 
Engenheiro, já falecido, na gestão da mencionada infraestrutura municipal.--------------------------
Este tipo de iniciativa, embora não conste, expressamente, do Regulamento de Toponímia do 
Município de Beja, cujo objeto são os espaços públicos, referentes a vias municipais, sempre se 
poderá encarar a presente situação concreta, numa perspetiva analógica, aplicando-se o dito 
regulamento e a lei atual, que confere esta competência à Câmara Municipal, como órgão 
executivo (artigo 33º, nº 1, al. ss), da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro: “Estabelecer a denominação 

das ruas e praças das localidades e das povoações, após parecer da correspondente junta de 

freguesia;”), não sendo obrigatória decisão da Assembleia Municipal.------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

93)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.6. – Proposta de aprovação de minutas;------------------------------------------------------ 

 
Presente a minuta de escritura de compra e venda do Lote A1, sito no Loteamento Municipal 
de Atividades Económicas da Horta de São Miguel (Zona de Acolhimento Empresarial), União de 
Freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da Feira), inscrito na respetiva matriz sob o artigo 
4020 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 2113/20170602, a 
celebrar entre o Município de Beja e Rafael & Joaquim Charrua – Comércio a Retalho de 
Produtos Láteos, Ldª, pelo valor de 250,00 €, que constitui documento anexo número dois e 
faz parte integrante da presente ata.-----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 94)------------------------------------------------ 
 
Presente a minuta de escritura de compra e venda dos Lotes 11 e 12, sitos no Loteamento 
Municipal de Atividades Económicas da Horta de São Miguel (Zona de Acolhimento 

Empresarial), União de Freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da Feira), inscritos nas 
respetivas matrizes sob os artigos 3961 e 3962 e descritos na Conservatória do Registo Predial 
de Beja sob os nos 2087/20150715 e 2088/20150715, a celebrar entre o Município de Beja e 
METALPAX – Alumínio, Ferro e Inox, Ldª, pelo valor de 472,73 € e 370,92 €, respetivamente, 
que constitui documento anexo número três e faz parte integrante da presente ata.--------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 95)------------------------------------------------ 
 
Presente a minuta de escritura de compra e venda do Lote 22, sito no Loteamento Municipal 
de Atividades Económicas da Horta de São Miguel (Zona de Acolhimento Empresarial), União de 
Freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da Feira), inscrito na respetiva matriz sob o artigo 
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4035 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 2124/20171025, a 
celebrar entre o Município de Beja e FAIR FRUIT, Unipessoal, Ldª, pelo valor de 6.279,20 €, que 
constitui documento anexo número quatro e faz parte integrante da presente ata.----------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 96)------------------------------------------------ 
 
Relativamente à questão colocada pelos vereadores da CDU sobre os casos de serem as 
empresas a custearem as infraestruturas ou não o Senhor Presidente da Câmara informou que 
as situações que têm memorando de entendimento previamente estabelecido irão manter o 
que consta no mesmo, isto é, mesmo que não haja apoio comunitário, a Câmara Municipal 
suportará por inteiro os custos da infraestruturação. Nos casos em que não chegou a haver 
memorando de entendimento, o que se está a propor é que haja uma divisão de custos entre a 
Câmara Municipal de Beja e o operador, que esperam não vir a ser necessário, disse.-------------- 
 
 

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

 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender o prédio sito na Rua da Amendoinha, nº 10, em Beja, pelo valor de 
35.000,00 €, 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 97)---------- 
 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender o prédio sito na Rua Coronel Brito Pais, nº 10, em Beja, pelo valor de 
22.200,00 €, 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 98)---------- 
 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender a fração B do prédio sito na Rua Dr. Aresta Branco, nº 61 e Travessa do 
Carmo Velho, nº 1, em Beja, pelo valor de 70.000,00 €, 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 99)---------- 
 
Requerido por Ricardo Rodrigues Neves, que pretendendo vender a fração A do prédio sito na 
Rua General Teófilo da Trindade, nº 28, em Beja, pelo valor de 42.500,00 €, 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 100)-------- 
 
 

2.8. – Proposta de aprovação de acordo de colaboração;----------------------------- 

 
Presente o acordo de colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal de Beja e a 
Companhia de Teatro Lendias d’ Encantar, no âmbito do V FITA – Festival Internacional de 
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Teatro do Alentejo 2018, que constitui documento anexo número cinco e faz parte integrante 
da presente ata.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade com um apoio financeiro de 10.000,00 €.(Deliberação 

nº 101)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Proposta de transferência de verbas;---------------------------------------------------- 

 
Registo nº 901 de 06 de fevereiro de 2018 do Serviço de Ação Social Escolar, propondo, no 
âmbito das competências do Municípios na área da Educação, a transferência para os 
Agrupamentos das verbas relativas ao apoio à Atividade Regular dos Estabelecimentos de 
Educação Pré-escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico, ano letivo 2017/2018.-------------------------
Os valores em causa foram apurados tendo em consideração a verba de 15,00 €/aluno 
atribuída em anos anteriores para o mesmo efeito.---------------------------------------------------------- 
 

PRÉ-ESCOLAR 1º CICLO 

ESTABELECIMENTO Nº ALUNOS VALOR Nº ALUNOS VALOR 

Nossa Senhora das Neves 8 120,00 € 34 510,00 € 

Baleizão 10 150,00 € 26 390,00 € 

Penedo Gordo 22 330,00 € 32 480,00 € 

Santa Vitória 8 120,00 € 21 315,00 € 

Beringel 15 225,00 € 52 780,00 € 

Trigaches 4 60,00 € 9 135,00 € 

São Matias 6 90,00 € 10 150,00 € 

EB de Santa Maria 67 1.005,00 € 276 4.140,00 € 

EB de Santiago Maior 64 960,00 € 386 5.790,00 € 

TOTAL AGRUPAMENTO Nº 1 204 3.060,00 € 846 12.690,00 € 

  
    Salvada 16 240,00 € 49 735,00 € 

Cabeça Gorda 16 240,00 € 36 540,00 € 

Albernoa 10 150,00 € 38 570,00 € 

Santa Clara de Louredo 10 150,00 € 22 330,00 € 

EB de São João Baptista 95 1.425,00 € 448 6.720,00 € 

TOTAL AGRUPAMENTO Nº 2 147 2.205,00 € 593 8.895,00 € 

    TOTAL AGR 1 + AGR 2 351 5.265,00 € 1439 21.585,00 € 
 

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 102)---------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Proposta de atribuição de apoio financeiro;--------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja (Escola Secundária c/ 3º ciclo D. Manuel I), 
um apoio financeiro no sentido de ajudar a pagar as despesas de custo com guitarristas, no 
âmbito da realização de uma iniciativa denominada “Noite de Fados Solidária”, cujas receitas 
reverterão a favor da Fundação Maria Cristina.----------------------------------------------------------------
Foi deliberado atribuir por unanimidade um apoio financeiro de 100,00 €.(Deliberação nº 103)--- 
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2.11. – Proposta de devolução de verba;--------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 1051 de 09 de fevereiro de 2018 do Serviço de Trânsito e Mobilidade, informando 
que o Instituto de Emprego e Formação Profissional solicita a devolução do pagamento 
realizado em 20 de dezembro de 2017, referente ao estacionamento de duas viaturas que 
pertencem ao Instituto e que estão registadas como assinante no parque de estacionamento 
subterrâneo da Avenida Miguel Fernandes, em Beja.--------------------------------------------------------
O pagamento é feito por débito direto e por lapso foi feita a transferência no valor de 69,99 €, 
no processo nº PEST0017. Os pagamentos estão em dia e confirma-se a duplicação do 
pagamento, pelo que se propôs a devolução da referida verba.-------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 104)---------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela 
marcação de sinalização horizontal reservada a ambulâncias, solicitado 
por Marília Jesus dos Santos Cavaco Candeias;----------------------------------------------- 
 
Este assunto foi retirado para os serviços elaborarem a caraterização socioeconómica da 
requerente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.13. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licença de ocupação de espaço público;----------------------------------------------------- 

 
Solicitado por Acústica Médica (Hidden Hearing, Portugal), a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença de ocupação de espaço público, com uma Unidade Móvel de 
Rastreio, no Largo Manuel da Fonseca, em Trindade, no âmbito da Campanha Nacional de 
Feira da Saúde, dia 01 de março de 2018.-----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado indeferir por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

105)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
 
 

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

 
Solicitado pelo Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, no âmbito da realização de espetáculo 
musical na sede do clube, dia 10 de fevereiro de 2018.------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 106)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, no âmbito da realização de baile na 
sede do clube, dia 17 de fevereiro de 2018.---------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 107)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Comissão de Festas de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído, no âmbito da realização de baile no pavilhão nº 1 do 
Parque de Feiras e Exposições de Beja, dia 12 de fevereiro 2018.-----------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 108)----------------------------------------------- 
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2.15. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativos à cedência 
de transportes;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Clube Desportivo de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativos à 
cedência de transporte para uma deslocação a São Teotónio.---------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 109)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube de Patinagem de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativos à 
cedência de transporte para uma deslocação a Sevilha.-----------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 110)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Beja Basket Clube, a isenção de pagamento de taxas relativos à cedência de 
transporte para uma deslocação ao Barreiro;------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 111)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Associação Cultural e Recreativa Zona Azul, a isenção de pagamento de taxas 
relativos à cedência de transporte para uma deslocação a Tavira.----------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 112)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Coro de Câmara de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativos à cedência 
de transporte para uma deslocação a Leiria.--------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 113)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativos à cedência de 
transporte para uma deslocação a Lisboa.-----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 114)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral “Moças da Aldeia” de Santa Clara de Louredo, a isenção de 
pagamento de taxas relativos à cedência de transporte para uma deslocação a Feijó.--------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 115)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela ULSBA – Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, a isenção de pagamento de 
taxas relativos à cedência de transporte para uma deslocação ao Alqueva.----------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 116)----------------------------------------------- 
 
 

2.16. – Resumo Diário de Tesouraria nº 35, relativo ao dia vinte de 
fevereiro de dois mil e dezoito;------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 
Relativamente à questão colocada pelo munícipe Nélson Cigarro relativamente ao ponto da 
situação do concurso público para concessão do Jardim do Bacalhau, o Senhor Presidente da 
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Câmara informou que o executivo tomou boa nota na última reunião sobre tudo o que lhes foi 
transmitido e muito em breve receberá da parte da Câmara Municipal uma proposta em 
função dos orçamentos que têm dos valores de obra porque naturalmente a intenção é 
resolver este assunto o mais rapidamente possível, disse.-------------------------------------------------- 
 
 

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

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

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

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

O Presidente da Câmara 
 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício
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