
 
 

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 catorze, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
dezassete de julho do ano dois mil e dezanove;--------------------------------------------- 

 
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(as) senhores(as) vereadores(as), Luís Alberto da Silva Miranda, Ana Marisa de 
Sousa Martins Saturnino, Arlindo José Clemente Morais, João Manuel Rocha da Silva 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.---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
Constatou-se a falta do senhor vereador, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado, falta que lhe 
foi relevada por ter sido considerada justificada, nos termos da alínea c) do artigo 39º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

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

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação das atas nos 12/2019 e 13/2019;-------------------- 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o 
Senhor Presidente da Câmara colocou à votação as seguintes atas que foram previamente 
distribuídas por todos os eleitos:-----------------------------------------------------------------------------------
nº 12/2018, relativa à reunião de câmara realizada em dezanove de junho de dois mil e 
dezanove, aprovada por maioria com a abstenção da senhora vereadora Ana Marisa de Sousa 
Martins Saturnino, por não ter participado na mesma.(Deliberação nº 447)-----------------------------
nº 13/2019, relativa à reunião de câmara realizada em três de julho de dois mil e dezanove, 
aprovada por maioria com a abstenção do senhor Presidente da Câmara, Paulo Jorge Lúcio 
Arsénio, por não ter participado na mesma.(Deliberação nº 448)------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O vereador Arlindo Morais, na sequência da questão formulada pela vereadora Sónia Calvário 
na última reunião, informou que já foram contatadas as associações que não entregaram a 
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documentação para poderem receber os apoios no âmbito do PAMA na área da cultura e estão 
agora a aguardar resposta, sendo que o prazo para entregar a mesma termina dia 19 de julho.- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, deu o seguinte esclarecimento na sequência 
das notícias desta última semana relativamente ao aparecimento de ratos na piscina 
municipal. De facto foram avistados alguns animais desta espécie, nomeadamente junto à 
vedação do Estádio Flávio dos Santos e que se presume virem daqui, que entram para o 
recinto relvado da piscina à procura de alimento. No entanto, não foi detetado qualquer ninho 
ou forma de reprodução desta espécie neste equipamento municipal. A Câmara Municipal de 
Beja procede regularmente à desratização e desbaratização em volta daquela área, voltou a 
fazê-lo dia 15 de julho, a EMAS também combate na rede de esgotos as baratas e ratos de uma 
forma mais intensa que a câmara à superfície e, portanto, estão a fazer os possíveis para evitar 
que a espécie continue a proliferar e a entrar nestes espaços. Contudo, a Câmara Municipal e o 
seu Presidente, não estão em condições de prometer, ao contrário do que foi noticiado, que 
com esta desratização, não volte a aparecer mais nenhum animal na zona, disse.------------------- 
 
O vereador Luís Miranda acrescentou que a desratização na rede de esgotos está contratada 
através da EMAS e vai incidindo zona a zona e tanto quanto possível a Câmara Municipal 
acompanha essa desratização ao nível de superfície.---------------------------------------------------------
Aproveitou ainda para informar que o procedimento relativo ao combate de pombos está 
concluído, foi pedida a documentação à empresa que irá prestar este serviço para se fazer o 
contrato, que se deslocará a Beja para definir o sítio onde serão instaladas as gaiolas e tentar 
assim minimizar os problemas das pragas de pombos que existem na cidade.------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, complementou esta informação referindo que há medida que 
o combate na rede de esgotos vai sendo mais eficaz os ratos tendem em vir para a superfície e 
aí depois entra a segunda fase de combate para o qual a Câmara Municipal não tem nenhum 
contrato regular com nenhuma empresa mas que provavelmente acabarão por ter de começar 
a pensar em desenvolver estes procedimentos para esse efeito.----------------------------------------- 
 
 

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

 
 

2.1. – Assunção de compromisso plurianual – subscrição do capital social 
previsto no Acordo Parassocial para 2019 em 2 anos;---------------------------- 

 
Atendendo a que foi deliberado pelo Conselho Executivo e pela Assembleia Intermunicipal 
da AMGAP – Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública, a subscrição do capital 
social previsto no Acordo Parassocial para 2019 em 2 anos (2019 e 2020) e que tal deve implicar 
a deliberação da assunção de compromissos plurianuais, competência das Assembleias 
Municipais, devem as mesmas pronunciar-se sobre esta matéria.----------------------------------------
Desta forma, solicitam que seja deliberado pelos órgãos executivos e deliberativos a assunção 
deste compromisso em 2 anos.--------------------------------------------------------------------------------- 
 

Município Valor total a 
subscrever 

Subscrição 
AMGAP 

Valor líquido 
a subscrever 

Valor (50%) a 
subscrever 

2019 

Valor a pagar 
até 30 de 
setembro 

Valor a pagar 
até 29 de 
novembro 

Beja 184.654,42 € 36.930,88 € 147.723,54 € 73.861,77 € 36.930,89 € 36.930,89 € 
 

Neste sentido o prazo de pagamento da primeira tranche deste ano terá que passar para o 
final do mês de setembro, mantendo-se o prazo da segunda prestação.------------------------------
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Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

449)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.2. – Proposta de candidatura ao aviso de abertura nº ALT-03-2017-27 

“Reabilitação Energética do Edifício dos Paços do Concelho”;---------------------- 

 
Registo nº 5168, de 28 de junho de 2019, do Gabinete de Apoio ao Investimento, dando 
conhecimento que a proposta que se apresenta constitui o objeto da Candidatura da Câmara 
Municipal de Beja ao Programa Operacional Regional Alentejo 2020, aviso nº ALT20-03-2017-27 
Eficiência Energética nas Infraestruturas Públicas da Administração Local, eixo prioritário 7 – 
Eficiência Energética e Mobilidade, prioridade de investimento 4.C – Apoio à Eficiência 
Energética, à Gestão Inteligente da Energia e à Utilização das Energias Renováveis nas 
Infraestruturas Públicas, nomeadamente nos Edifícios Públicos e no Sector da Habitação---------
A intervenção consiste na reabilitação do edifício Paços do Concelho da Praça da República 
através de medidas de melhoria da eficiência energética abrangidas pela presente candidatura 
e enquadram-se nas tipologias de investimento previstas no aviso de concurso.---------------------
Ao nível da melhoria do desempenho térmico do edifício, por via de intervenções na 
envolvente, serão feitas intervenções na cobertura exterior, com impermeabilização e 
colocação de isolamento térmico e serão colocados alguns tetos falsos com isolamento 
térmico.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A candidatura inclui ainda a substituição dos vãos envidraçados por vãos com melhores 
características térmicas, nomeadamente por caixilharia de alumínio com corte térmico 
equipada com vidro duplo.------------------------------------------------------------------------------------------
Ao nível dos sistemas, a candidatura inclui a substituição dos equipamentos de climatização 
por equipamentos com melhores eficiências e também a substituição da iluminação atual por 
iluminação mais eficiente (LED), prevendo-se ainda a instalação de um sistema de 
monitorização de consumos.----------------------------------------------------------------------------------------
No que diz respeito às energias renováveis a candidatura contempla a instalação de um 
sistema solar térmico para substituição do atual sistema de AQS (termoacumulador elétrico) e a 
instalação de um sistema solar fotovoltaico para autoconsumo.------------------------------------------
A implementação de uma série de medidas de melhoria da eficiência energética do Edifício dos 
Paços do Concelho de Beja tem como principal objetivo melhorar o desempenho térmico do 
edifício, melhorando consequentemente o conforto térmico dos utilizadores.-----------------------
O edifício, além de alguns problemas de infiltrações, apresenta diversas situações que causam 
desconforto térmico aos seus utilizadores, nomeadamente alguns envidraçados em avançado 
estado de degradação e a existência de equipamentos de climatização obsoletos e/ou em mau 
estado de funcionamento.-------------------------------------------------------------------------------------------
A realização da operação, por via da oportunidade gerada pelo presente Aviso, revela-se 
bastante oportuna, já que permitirá fundamentar a intervenção em distintos pontos do 
edifício, melhorando o seu desempenho energético e reduzindo significativamente os custos 
anuais com energia.---------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara Municipal de Beja reconhece a urgente necessidade de intervir no edifício através de 
dos seguintes valores de investimento, apresentados na tabela que se junta e que constitui 
documento anexo número um que faz parte integrante da presente ata.------------------------------
Neste caso específico optou-se por despacho superior, datado de 9 de novembro de 2018, pela 
opção A) subsídio reembolsável, integralmente restituído sem lugar ao pagamento de juros, 
através da entrega anual de um montante não inferior a 70% das poupanças energéticas 
líquidas anuais, cuja taxa máxima de cofinanciamento FEDER é de 95%.--------------------------------
O período de reembolso da subvenção é de 35 anos, de acordo com indicações do próprio 
aviso.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A periocidade de reembolso prevista deverá ser feita anualmente numa base semestral, que se 
inicia 24 meses após a entrada em exploração do investimento que gere as poupanças.-----------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 450)---------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Revogação da decisão de contratar e proposta de abertura de 

novo procedimento por concurso público;------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 5561, de 12 de julho de 2019, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que desenvolvido o procedimento de contratação pública para a 
empreitada de Reabilitação e Refuncionalização do Edifício da Piscina Descoberta, autorizado 
por deliberação de câmara de 02 de abril de 2019, verificou-se que nenhum concorrente 
apresentou proposta, tendo apenas algumas das empresas interessadas submetido em 
plataforma declaração a informar que não conseguiram enquadrar a sua proposta no valor 
base definido para o procedimento. Perante esta situação, deverá o procedimento ser 
considerado deserto e assim, não havendo adjudicação, ao abrigo do artigo 80º do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de janeiro, com a 
redação dada pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017 de 31 de agosto, deverá ser considerada 
revogada a decisão de contratar.----------------------------------------------------------------------------------
Deste modo, propõe-se a abertura de novo procedimento por concurso público com base nas 
mesmas peças concursais, retificando-se apenas o Caderno de Encargos por forma a 
considerar um novo preço base de 1.850.000,00 € (+IVA), valor que foi determinado após 
revisão do orçamento inicial efetuada pela equipa projetista.---------------------------------------------
Ao abrigo do nº 2 do artigo 40º do CCP, propõe-se também a aprovação da minuta do anúncio 
a publicar em Diário da República e que faz parte do processo.-------------------------------------------
Como o valor base é superior a 500.000,00 € e como previsto no artigo nº 46-A do CCP, o 
fundamento para a não adjudicação por lotes, de acordo com indicação dos projetistas, é o 
mesmo apresentado na anterior informação de abertura do procedimento e que 
seguidamente se transcreve: “…a presente empreitada é incindível fisicamente pelos 
elementos que a compõem, não sendo possível técnica e razoavelmente decompor estruturas 
e infraestruturas deste único complexo, não existindo forma nem meio de o fazer sem que 
esse facto acarrete uma maior dificuldade e/ou mesmo impossibilidade de execução à 
entidade adjudicante e um inerente sobrecusto ao erário público. Pelo que se considera a 
presente empreitada como una e indivisível.”------------------------------------------------------------------
Atendendo aos prazos previstos para a tramitação dos procedimentos pré-contratuais para 
este concurso público e ao prazo de execução da obra, prevê-se que a execução física e 
financeira desta empreitada ocorra em 2019 e 2020, pelo que desde já se faz uma nova 
proposta de repartição de encargos:------------------------------------------------------------------------------
2019 ……………………………………………………………………………………………………………. 155.000,00 € + IVA 
2020 …………………………………………………………………………………………………………. 1.695.000,00 € + IVA 
O critério de adjudicação das propostas continuará a ser o da proposta economicamente mais 
vantajosa e encontra-se referido na cláusula 12ª do programa de concurso.--------------------------
O prazo de execução da empreitada mantem-se em 365 dias.---------------------------------------------
Ao abrigo do artigo 67º do CCP, propõe-se a nomeação dos seguintes técnicos para membros 
do júri do procedimento:---------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: António Manuel Coelho Fialho (Engº) -------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Ana Teresa Pós de Mina Coelho (Arqtª) ----------------------------------------------------
Luís José de Brito Camacho Barriga (Engº) -----------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Alexandre Nuno de Freitas Rebelo de Araújo (Engº) ----------------------------------
Cláudio Manuel Martins Tavares (Tec. Construção Civil) ------------------------------------------------------
Propõe-se igualmente que sejam delegadas no júri todas as competências inerentes aos 
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procedimentos précontratuais a realizar no âmbito do CCP, sem prejuízo do referido no nº 2 do 
seu artigo 69º.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos da tramitação do procedimento na plataforma eletrónica SaphetyGov, propõe-se 
a designação como gestores deste procedimento os colaboradores Luís Barriga, Cláudio 
Tavares e José António Serra. Como representantes da entidade adjudicante para a 
comunicação da decisão de contratar em plataforma, poderão designar-se Luís Barriga e 
António Fialho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 451)---------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Proposta de aprovação do projeto e abertura de procedimento por 

concurso público;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 5547, de 12 de julho de 2019, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo, para os efeitos previstos no artigo 38º do Código dos Contratos Públicos 
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de janeiro, com a redação dada pelo 
Decreto-Lei nº 111-B/2017 de 31 de agosto e de acordo com a alínea b) do artigo 19º do 
mesmo diploma, a aprovação do projeto de execução e das restantes peças do procedimento 
com vista à abertura de concurso público para a realização da empreitada de Valorização 
Turística da Albufeira dos Cinco Réis.----------------------------------------------------------------------------
Ao abrigo do nº 2 do artigo 40º do CCP, propõe-se também a aprovação da minuta do anúncio 
a publicar em Diário da República e que faz parte do processo.-------------------------------------------
O preço base estimado para esta empreitada é de 700.000,00 € (+IVA), resultando o mesmo do 
orçamento elaborado para o efeito pelos projetistas a quem foi adjudicada a execução deste 
projeto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Como o valor base é superior a 500.000,00 € e como previsto no artigo nº 46-A do CCP, o 
fundamento para a não adjudicação por lotes, de acordo com indicação dos projetistas, é o 
que se transcreve: “…a presente empreitada é incindível fisicamente pelos elementos que a 
compõem, não sendo possível técnica e razoavelmente decompor estruturas e infraestruturas 
deste único complexo, não existindo forma nem meio de o fazer sem que esse facto acarrete 
uma maior dificuldade e/ou mesmo impossibilidade de execução à entidade adjudicante e um 
inerente sobrecusto ao erário público. Pelo que se considera a presente empreitada como una 
e indivisível.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atendendo aos prazos previstos para a tramitação dos procedimentos pré-contratuais para 
este concurso público e ao prazo de execução da obra, prevê-se que a execução física e 
financeira desta empreitada ocorra em 2019 e 2020, com a seguinte distribuição de encargos: 
2019 …………………………………………………………………………………………………………… 117.000,00 € + IVA 
2020 ……………………………………………………………………………………………………………. 583.000,00 € + IVA 
O critério de adjudicação das propostas é o da proposta economicamente mais vantajosa e 
encontra-se referido na cláusula 12ª do programa de concurso.------------------------------------------
O prazo de execução da empreitada será de 180 dias.-------------------------------------------------------
Ao abrigo do artigo 67º do CCP, propõe-se a nomeação dos seguintes técnicos para membros 
do júri do procedimento:---------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Luís José de Brito Camacho Barriga (Engº) -------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Domingos Manuel Dias Horta Martins (Arqtº Paisagista) --------------------------------
João Duarte Lopes Batista Margalha (Engº) ---------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Alexandre Nuno de Freitas Rebelo de Araújo (Engº) ----------------------------------
António Manuel Coelho Fialho (Engº) ----------------------------------------------------------------------------
Propõe-se igualmente que sejam delegadas no júri todas as competências inerentes aos 
procedimentos précontratuais a realizar no âmbito do CCP, sem prejuízo do referido no nº 2 do 
seu artigo 69º.----------------------------------------------------------------------------------------------------------



 

Página 6 de 19 
 

Para efeitos da tramitação do procedimento na plataforma eletrónica SaphetyGov, propõe-se 
a designação como gestores deste procedimento os colaboradores Luís Barriga, Cláudio 
Tavares e José António Serra. Como representantes da entidade adjudicante para a 
comunicação da decisão de contratar em plataforma, poderão designar-se Luís Barriga e 
António Fialho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 452)---------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Proposta de aprovação de alteração ao Loteamento Industrial da 

Horta do Água Doce;------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 5547, de 12 de julho de 2019, da Divisão de Administração Urbanística, dando 
conhecimento do seguinte, na sequência da pretensão de identificar uma área para serviços 
no lote 51 do loteamento Industrial da Horta do Água Doce:----------------------------------------------
O loteamento em causa foi de iniciativa particular e foi titulado pelo alvará de loteamento nº 
1/2002. Deste loteamento resultaram 51 lotes dos quais 49 eram destinados a 
armazém/industria e dois foram doados ao município por escritura. Destes dois lotes, o lote 12 
era destinado a construção de zona verde e o lote 51 destinado a equipamento;--------------------
Este loteamento teve uma 1ª alteração em 2009 que consistiu na junção dos lotes 49 e 50 no 
atual lote 52 e da qual resultou um aditamento a este alvará;--------------------------------------------
Em 2016 foi efetuada uma 2ª alteração que consta no aditamento nº 3/2016 e que consistiu na 
alteração de uso para incluir para além do industrial, o de armazém, comércio e serviços;--------
O PDM de Beja classifica a nora existente nesse lote 51 como um conjunto arquitetónico de 
Grau1 que deverá ser objeto de medidas de conservação e de valorização;---------------------------
A constituição de um lote para serviços nesse lote 51 seria possível desde que se efetuasse 
uma alteração ao loteamento salvaguardando a nora referida e a possibilidade da sua 
conservação e reabilitação;------------------------------------------------------------------------------------------
Apesar do loteamento ter sido de iniciativa particular a Câmara Municipal poderá promover 
essa alteração, afixando edital para notificação dos restantes proprietários da alteração ao 
loteamento e dando 10 dias para se pronunciarem sobre o mesmo.-------------------------------------
Neste sentido foi efetuada a proposta de alteração ao loteamento de modo a dividir o lote 51 
em dois lotes, que se manteriam no domínio privativo da Câmara Municipal um dos quais seria 
o lote 53 destinado a serviços e o lote 54 a zona verde.-----------------------------------------------------
O lote 53 teria uma área total de 960,00m2, com uma área de implantação máxima de 
418,75m2 e área de construção máxima de 837,50m2 distribuídos em 2 pisos – Hipótese A – 
planta como anexo 2.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Foram definidos alinhamentos obrigatórios e as necessidades de estacionamento geradas 
terão que ser garantidas dentro do lote, tendo em conta a carência de estacionamento que já 
se verifica no local.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ao analisar o enquadramento na envolvente, e tendo em conta que os terrenos confinantes 
são propriedade da Câmara Municipal, nomeadamente o 351 que é do domínio privativo e 
tem uma área generosa de 22.139m2, permitiu fazer-se um estudo de modo a tentar “coser” a 
malha urbana na ligação entre o loteamento particular e o parque industrial, donde resultou a 
planta que se apresenta como – Hipótese B.--------------------------------------------------------------------
Nesta solução obter-se-ia um lote 53 com área total de 1.342,00m2 com uma área de 
implantação de 678,83m2 e uma área máxima de construção de 1.097,58m2 distribuídos em 1 
e 2 pisos conforme identificado em planta. As condicionantes seriam as mesmas da hipótese 
anterior.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neste caso o procedimento seria primeiro o destaque da parcela com 382,00m2 do prédio 351 
que seria depois anexado área a lotear e seguiria depois o procedimento idêntico ao da 
Hipótese A.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Assim, e uma vez optado pela Hipótese B foi efetuado o destaque da parcela de 382m2 do 
terreno do domínio publico privativo da Câmara Municipal para integrar a área do loteamento, 
pelo que se propõe a aprovação desta hipótese, obtendo-se um lote 53 com área total de 
1.342,00m2 com uma área de implantação de 678,83m2 e uma área de construção de 
1.097,58m2 distribuídos em 1 e 2 pisos.--------------------------------------------------------------------------
Deverão ser respeitados os alinhamentos obrigatórios identificados nessa planta e as 
necessidades de estacionamento geradas pela edificação terão que ser garantidas dentro do 
lote e afixado edital para notificação dos proprietários da alteração ao loteamento dando o 
prazo de 10 dias para se pronunciarem sobre o mesmo, após o que a alteração pode ser 
aprovada em definitivo.----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 453)---------------------------------------------- 
 
 

2.6. – Proposta de aprovação definitiva do contrato para planeamento 

da Herdade do Vale de Travassos;-------------------------------------------------------------------- 

 
Informação, de 04 de julho de 2019, da Divisão de Administração Urbanística, informando que 
tendo decorrido o período de discussão pública, entre 17 de junho e 01 de julho de 2019, e 
não se tendo verificado qualquer sugestão ou reclamação relativamente à decisão de efetuar 
um contrato de planeamento para a Herdade do Vale de Travassos, nem à minuta do contrato 
e respetivos termos de referência, a celebrar entre o Município de Beja e a empresa Terras de 
Azeite, Ldª, estão estes documentos em condições de serem aprovados em definitivo e ser 
assinado o contrato.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 454)---------------------------------------------- 
 

 

2.7. – Levantamento da reserva de propriedade que o Município detém 

no prédio sito na Rua do Carmo Velho, nº 24, Bairro da Esperança, em 
Beja;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Requerido pelo Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança, o levantamento 
da reserva de propriedade que o Município de Beja detém, no prédio de que o requerente é 
proprietário, sito na Rua do Carmo Velho, nº 24, no Bairro da Esperança, com a área coberta 
de 21,58 m2, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 2839, da freguesia de Santa Maria 
da Feira, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 2047/20130412 e aí 
inscrito a favor do requerente. O requerente beneficiou de uma doação do referido prédio 
pelo Município de Beja, em 2013. Esta autarquia, contudo, doou o prédio ao requerente com 
reservas, constantes do respetivo registo predial, isto é, assiste ao Município de Beja o direito 
de reversão do prédio, livre de quaisquer ónus ou encargos, no caso de extinção do 
requerente ou da sua insolvência ou no caso do prédio ser afeto a outro fim, que não o social, 
sem prejuízo de poder ser alienado em consequência do não cumprimento das obrigações 
creditícias junto de entidades bancárias, desde que sobre o prédio impendam ónus 
hipotecários, a favor destas entidades.---------------------------------------------------------------------------
Agora, invocando o requerente a sua situação financeira difícil, provocada pela assistência aos 
utentes do Centro, que são pessoas vulneráveis e de baixos rendimentos ou utentes 
beneficiários do rendimento social de inserção, solicita mais um apoio, que é poder vender 
livremente o prédio com vista à realização de verbas, que possam melhorar a situação 
económica difícil, em que se encontra aquele Centro.-------------------------------------------------------
Claramente, no caso de deferimento, a salvaguarda dos interesses municipais, que a cláusula 
de reversão acautelava, deixa de poder ser invocada pelo Município.-----------------------------------
Se o Município ponderar apoiar o requerente, que corresponde a uma estrutura significativa 
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de apoio a um extrato social acentuadamente desfavorecido, como são os residentes do Bairro 
da Esperança, colaborando, nesta parte, com esta autarquia numa das suas atribuições e 
competências político-legais, e o prédio não representar um elemento significativo e oportuno 
na gestão municipal ou, pelo menos, não ser imprescindível para assegurar algum serviço 
municipal de índole social ou outro de interesse municipal relevante, não existem obstáculos 
jurídicos que impeçam a possibilidade atender o pedido, atento o disposto no artigo 33º, nº 1, 
alínea v), da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação.---------------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 455)---------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Regularização de prédio urbano, em nome do Município de Beja, 
sito na Rua dos Escudeiros, nº 11, em Beja;---------------------------------------------------- 

 
Informação de 09 de julho de 2019, do Gabinete Jurídico, sobre procedimentos com vista à 
regularização de prédio urbano, em nome do Município de Beja, sito na Rua dos Escudeiros, nº 
11, em Beja, que consta de edifício, com a área total de 75,81m2, sendo a área coberta de 
39,12m2 e descoberta de 36,69m2, atento o instituto jurídico da usucapião, previsto no artigo 
1287º e seguintes do Código Civil, com recurso, para o efeito, a escritura de justificação, a 
realizar no Cartório Notarial do Dr. Vital Ruivo, sendo certo que, do Mod.1, entregue na 
Repartição de Finanças de Beja, ficou a constar o artigo matricial provisório nº P3668, da União 
de Freguesias Beja de Santigo Maior e São João Batista. Há, seguramente, mais de 30 anos que 
o Município de Beja tem uma posse pacífica, pública e contínua do prédio supra referenciado. 
O Município de Beja reúne, assim, os requisitos relativos ao instituto jurídico de usucapião do 
prédio em causa, nos termos do artigo 1287º e seguintes do Código Civil, uma vez que “A 
posse do direito de propriedade ou de outros direitos reais de gozo, mantida por certo lapso 
de tempo, faculta ao possuidor, salvo disposição em contrário, a aquisição do direito a cujo 
exercício corresponde a sua atuação…”--------------------------------------------------------------------------
Por outro lado, dado que se trata de um imóvel, do qual não consta registo predial em nome 
desta autarquia, há que aplicar o artigo 1296º do Código Civil, que estipula “Não havendo 
registo do título nem da mera posse, a usucapião só pode dar-se no termo de quinze anos, se a 
posse for de boa-fé, e de vinte anos, se for de má-fé.”-------------------------------------------------------
Entretanto, já foram tomados alguns procedimentos prévios, com vista à regularização desta 
situação, pelo serviço do Património, pelo assistente técnico, Sónia Pontes, nomeadamente, a 
entrega na Repartição de Finanças, em 05 de julho de 2019, do Mod.1 do IMI, e, em 14 de 
maio de 2019, a emissão de certidão negativa pela Conservatória do Registo Predial, uma vez 
que não foi encontrada qualquer referência ao prédio, em causa, mas que o mesmo tem sido 
sempre utilizado pelos serviços municipais há mais de 30 anos.-------------------------------------------
Assim, deverá a Câmara Municipal ponderar deliberar outorgar a referida escritura de 
justificação, para o que se sugere que aquela confira os poderes necessários ao Vereador 
Arlindo Morais para, neste ato, representar o Município de Beja. Indicam-se como 
testemunhas: João Duarte Lopes Batista Margalha, técnico superior do Município de Beja com 
o nº 266 e Juvenal Bastos da Cunha, técnico superior do Município de Beja com o nº 455.--------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 456)---------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Decisão sobre a forma de locação a adotar relativa à habitação sita 
na Praceta António Gonçalves Correia, nº 1, r/c B, esqº, em Beja;--------------- 

 
Presente o parecer do Gabinete Jurídico, de 24 de junho de 2019, relativamente ao assunto 
em epígrafe, no contexto social relatado na informação, de 07 de junho de 2019 do Serviço de 
Ação e Desenvolvimento Social, que se junta e constitui documento anexo número dois que 
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faz parte integrante da presente ata.-----------------------------------------------------------------------------
Compete aos municípios, nos termos do artigo 33º, nº 1, alínea v) da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, (…) prestar apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, 
em parceria com as entidades competentes da administração central e com instituições 
particulares de solidariedade social, nas condições constantes de regulamento municipal;-------
O arrendamento apoiado, nos termos da Lei nº 81/2014, de 19 de dezembro, na sua atual 
redação, que lhe foi conferida pela republicação operada pela Lei nº 32/2016, de 24 de agosto, 
é o regime aplicável às habitações detidas, a qualquer título, por entidades das administrações 
direta e indireta do Estado, das regiões autónomas, das autarquias locais, do setor público 
empresarial e dos setores empresariais regionais, intermunicipais e municipais, que por elas 
sejam arrendadas ou subarrendadas com rendas calculadas em função dos rendimentos dos 
agregados familiares a que se destinam.-------------------------------------------------------------------------
Com efeito, não se trata de uma situação nova, mas sim da evolução de uma situação já 
existente, pelo que não se põe o problema das condições prévias de acesso a este tipo de 
arrendamento. Assim, o regime jurídico a aplicar ao caso, sob apreciação, é o da lei referida, 
uma vez que se trata de uma mudança de habitação, no mesmo contexto social, onde tem 
estado enquadrado o beneficiário, sendo tal mudança do interesse da própria autarquia, para 
melhor poder gerir o património habitacional social, de acordo com o número de elementos 
do agregado familiar, tendo em conta a redução do agregado familiar do beneficiário, por 
morte da sua progenitora, sendo certo que foi titular de um contrato de arrendamento, 
outorgado em 24 de maio de 2016, como é referido na dita informação do Serviço Social, 
tendo sido, entretanto, suspenso, atentos os problemas de saúde mental, de que o 
beneficiário enfermava, que se refletiam em conflitos com os moradores vizinhos, e que, 
agora, tais problemas de saúde parecem estar mais controlados, dado o acompanhamento da 
situação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uma vez que o beneficiário sofre de incapacidade para contratar, decorrente de sentença de 
inabilitação, por anomalia psíquica, notificada a 29 de maio de 2018, deve este ser 
representado no respetivo contrato de arrendamento pelo irmão, na qualidade de curador do 
património do beneficiário do arrendamento, tratando-se assim de um contrato de 
arrendamento a favor de terceiro.--------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade concordar com a informação dos serviços e proceder em 
conformidade.(Deliberação nº 457)--------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Proposta de aprovação de adenda ao protocolo de colaboração 
celebrado entre o Município de Beja e o Núcleo de Atendimento a 
Vítimas de Violência Doméstica, do Edital para início do procedimento 
para a elaboração do Regulamento Interno de Funcionamento do 
Apartamento de Transição para Vítimas de Violência Doméstica e da 
adesão do Município de Beja à Rede de Municípios Solidários;------------------- 

 
Registo nº 4733, de 13 de junho de 2019, do Serviço de Ação e Desenvolvimento Social, 
informando que atentos à relevância social da problemática da violência doméstica no 
concelho de Beja e no âmbito da Estratégia Portugal + Igual, nomeadamente do Plano 
Municipal para a Igualdade, foi proposto a possibilidade de disponibilização de um fogo 
municipal para resposta a vítimas de violência doméstica em cogestão com o NAV (Núcleo de 

Atendimento à Vitima). Na sequência desta situação iniciou-se um trabalho articulado com esta 
entidade de eventual enquadramento da criação deste tipo de resposta, à qual se designou de 
apartamento de transição.------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando a existência do Protocolo de colaboração entre o Núcleo de Atendimento a 
Vitimas de Violência Doméstica e o Município de Beja assinado em 16 de julho de 2015 e a 
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experiência do trabalho social desenvolvido no âmbito da intervenção e acompanhamento das 
vítimas de violência doméstica, revela-se necessário dotar o concelho de uma resposta que vá 
para além da estrutura de atendimento existente.------------------------------------------------------------
Assim, considera-se necessária uma resposta à necessidade de alojamento temporário a 
vítimas de violência doméstica em que não esteja em causa a sua segurança e que não 
dispondo de alojamento, têm de sair da sua residência habitual. O Apartamento de Transição, 
assume-se como uma resposta transitória que promove o processo de autonomização das 
vitimas de violência doméstica, proporcionando um ambiente de privacidade que funciona em 
regime de autogestão e de caráter temporário, por parte da(s) pessoa(s) utilizadora(s), com 
acompanhamento por parte do NAV e CMB.--------------------------------------------------------------------
O Apartamento de Transição visa a prossecução dos seguintes objetivos:------------------------------
1. Proporcionar às vítimas de violência doméstica sinalizadas pelo NAV um local temporário de 
reorganização pessoal, social e familiar, com vista à sua autonomia.------------------------------------
2. Permitir a manutenção de relações securizantes de proximidade das pessoas utilizadoras e 
seu agregado familiar, facilitando a continuidade dos vínculos pessoais, familiares, sociais e 
profissionais, bem como a rede de apoio já existente.-------------------------------------------------------
3. Contribuir para um maior sentimento de segurança e autoestima das pessoas utilizadoras e 
agregado potenciando o seu empoderamento.----------------------------------------------------------------
4. Facilitar o desenvolvimento da autonomia funcional no sentido da sua reintegração social.---
Neste sentido, coloca-se à consideração superior a assinatura de uma adenda ao Protocolo de 
Colaboração entre a CMB e o NAV, que constitui documento anexo número três e faz parte 
integrante da presente ata e o Regulamento Interno de Funcionamento do Apartamento de 
Transição.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Não obstante tratar-se de um Regulamento Interno de funcionamento, o mesmo tem eficácia 
externa, porque estabelece direitos e obrigações para o Município, para as pessoas 
utilizadoras do apartamento de transição e para o NAV, pelo que o procedimento de aprovação 
do regulamento, de acordo com opinião jurídica, deve seguir a tramitação prevista no artigo 
98º, nº 1 do Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado em Anexo ao Decreto-Lei 
nº 4/2015, de 7 de janeiro, pelo que se propõe a aprovação do seguinte Edital para início do 
procedimento para elaboração do Regulamento Interno de Funcionamento do Apartamento 
de Transição para Vítimas de Violência Doméstica:-----------------------------------------------------------
“Faz-se público que, em cumprimento do que dispõe o artigo 98º, nº 1, do Código do 
Procedimento Administrativo, e da deliberação da Câmara Municipal de Beja, de 17 de julho 
de 2019, dá-se início ao procedimento e participação procedimental, com vista à elaboração 
do Regulamento Interno de Funcionamento do Apartamento de Transição para Vítimas de 
Violência Doméstica, pelo que se solicita a todos os interessados, que, como tal, se constituam, 
contributos para a elaboração do referido regulamento, no prazo de 15 dias, a contar da data 
da publicitação do presente edital, na Internet, no sítio institucional do Município de Beja, 
incluindo no respetivo boletim municipal eletrónico.”-------------------------------------------------------
Paralelamente é colocado à consideração superior a possibilidade de adesão ao Protocolo 
entre a ANMP e a CIG “Municípios Solidários com as Vitimas de Violência Doméstica”. Os 
compromissos dos Municípios aderentes referem-se, nomeadamente a:------------------------------
1. Os Municípios “devem envolver-se ativamente na implementação de uma política pública de 
habitação, com expressão local e com respostas diferenciadas e articuladas com a Rede 
Nacional de Apoio às Vitimas de Violência Doméstica, designadamente:-------------------------------
a) Incluir as vítimas de violência doméstica sinalizadas pelas respostas de acolhimento de 
emergência e casas de abrigo nas suas prioridades de atribuição de fogos de habitação sociais, 
nas suas prioridades de atribuição de fogos de habitação social e ou da disponibilização de 
outros fogos que detenham no seu património, para arrendamento a baixo custo;-----------------
b) Na impossibilidade de estabelecer o previsto na alínea anterior, prestar apoio às vítimas de 
violência doméstica, através dos seus serviços de ação social e no âmbito das suas 
competências, na procura de habitação no mercado de arrendamento.--------------------------------
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2. Os Municípios já aderentes ou que venham a aderir ao objetivo do presente protocolo 
devem designar um(a) interlocutor(a) dentro do respetivo município, preferencialmente que 
coincida com o(a) conselheiro(a) Municipal para a Igualdade, para tratamento de todos os 
assuntos relacionados com o mesmo, dele dando conhecimento à CIG e à ANMP.--------------------
3. Os municípios já aderentes ou que venham aderir ao objetivo do presente protocolo devem 
ser instados a estabelecer protocolo de cooperação com a CIG de acordo com o modelo de 
cooperação previsto na Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação – Portugal 
+ Igual 2018-2030.”----------------------------------------------------------------------------------------------------
No caso de deferimento da proposta anterior de assinatura de adenda ao Protocolo com o NAV 

e de Regulamento Interno de Funcionamento do Apartamento de Transição, permitindo assim 
a criação de uma resposta nesta matéria, coloca-se à consideração superior a possibilidade de 
adesão do Município de Beja entre a ANMP e a CIG “Municípios Solidários com as Vitimas de 
Violência Doméstica”.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade a adenda ao protocolo e o início do procedimento 
para realização do Regulamento com a sugestão da vereadora Sónia Calvário de retirar o 
Capítulo V, artigo 21º (localização da habitação de transição). Mais foi deliberado propor à 
Assembleia Municipal a adesão do Município de Beja à Rede de Municípios 
Solidários.(Deliberação nº 458)--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Proposta de aprovação de Edital;--------------------------------------------------------- 
 
Presente o Edital para Posse Administrativa dos talhos nos 9 e 10, sitos na Zona III, interior do 
Mercado Municipal de Beja:----------------------------------------------------------------------------------------
“O Município de Beja, por deliberação da respetiva Câmara Municipal, de 17 de julho de 2017, 
que aprovou o presente edital, faz saber publicamente, que, nos termos do artigo 112º, nº 1, 
alínea d), do Código do Procedimento Administrativo, doravante designado por CPA, é 
notificado Edmundo Manuel Trindade Marino Cova, com domicílio profissional no Mercado 
Municipal de Beja, Talhos nos 9 e 10, 7800-144 Beja, por não ter entregue as chaves dos 
espaços, após terem os mesmos sido denunciados por carta registada, com aviso de receção, 
remetida por esta Câmara, bem como por Notificação judicial Avulsa, a primeira remetida a 12 
de dezembro de 2018 e recebida a dia 13 seguinte, e a segunda efetuada a 12 de dezembro de 
2018, e oficio desta Câmara a relembrar a data do término da concessão enviada a 28 de maio 
de 2019, para proceder à entrega a esta autarquia dos estabelecimentos comerciais, 
designados por talhos nºs 9 e 10, sitos no Mercado Municipal de Beja, cuja exploração foi 
concessionada ao notificando, em 01 de outubro de 2001, oportunamente, através da cessão 
da posição contratual do anterior concessionário, a Sociedade Talho Bejense, Ldª., sendo certo 
que, por força do contrato de concessão, o prazo inicial era de cinco anos, findo o qual, seria 
renovável por períodos sucessivos de um ano, se nenhuma das partes o não denunciasse, com 
seis meses de antecedência, relativamente ao seu termo ou ao da sua renovação, como 
efetivamente aconteceu, por notificação judicial avulsa, Processo 765/18.3BEBJA, que correu 
termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja, proposta pelo Município de Beja, não se 
tendo, assim, operado as renovações das mencionadas concessões, que ocorreriam em 16 de 
junho de 2019, e dado que o notificando ainda não entregou os ditos estabelecimentos, 
completamente livres de bens e pessoas, para além de não ter pago ainda as respetivas 
rendas, em dívida há alguns anos, no montante aproximado de 20.000,00 €, apesar de várias 
tentativas dos serviços municipais, é tomada, por este município, posse administrativa dos 
estabelecimentos, já identificados, de que o Município de Beja é proprietário, nos termos do 
artigo 180º do CPA, (Execução para entrega de coisa certa) atento o grave prejuízo do interesse 
público, dada a necessidade urgente de obras do Mercado Municipal, sendo certo que a posse 
administrativa ocorrerá em … / … / … ----------------------------------------------------------------------------
Para os devidos efeitos, o presente edital é fixado nos lugares de estilo do concelho de Beja e 
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publicitado no sítio da internet deste município nos termos do artigo 56º, da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro e 113º, nº 8 do CPA para Posse Administrativa dos talhos nos 9 e 10, sitos na 
Zona III, interior do Mercado Municipal de Beja.”------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que a Câmara Municipal chegou a 
acordo com praticamente todos os operadores de estabelecimentos, exceto com quatro, dois 
destes foram notificados em tempo oportuno, isto é, com mais de seis meses de antecedência 
sobre a obrigação de se retirarem do espaço no período em que cessavam os direitos 
contratuais, sendo este um desses dois casos, e os outros dois não se chegou a acordo 
havendo inclusivamente providências cautelares de parte a parte. Destas providências 
cautelares, uma o Tribunal deu razão à Câmara Municipal e na outra deu razão ao comerciante 
e portanto este operador já foi notificado e poderá manter-se até fevereiro de 2020 no 
Mercado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O caso em concreto, não se enquadra nesta situação, foi notificado dentro do prazo que o 
Município tinha para poder fazê-lo e que terminou no dia 16 de junho, a chave até ao 
momento não foi devolvida, é um dos vários devedores de volume significativo à Câmara 
Municipal de Beja e, portanto, desse ponto de vista, propõe-se a posse administrativa dos dois 
estabelecimentos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou que não tinham ilusões e sabiam no início que isto seria um processo muito difícil 
e penoso mas de qualquer forma não está a ser tão difícil e penoso como imaginavam, ainda 
assim, chegou-se a acordo com a esmagadora maioria dos operadores, criou-se boas 
alternativas e um sistema de indemnizações que pareceu justo a todos aqueles que aceitaram 
e é absolutamente fundamental que o Mercado no próximo ano esteja sem operadores para 
iniciar a sua intervenção.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por maioria com a abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

459)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
Requerido por António João Palma Duarte Mirrado Paisana, que pretendendo vender a fração 
E do prédio sito na Rua Gomes Palma, nos 3, 3-A, 3-B e Rua do Vale nos 4, 4-A, 4-B e 6, em Beja, 
pelo valor de 140.000,00 €, 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 460)-------- 
 
Requerido por Constança Maltez e Serena Cabrita Neto Advogadas, que pretendendo vender 
o prédio sito na Rua Capitão João Francisco de Sousa, nos 45, 47 e 49, em Beja, pelo valor de 
145.000,00 €, 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 461)-------- 
 
 

2.13. – Pedido de certidão de infraestruturas;------------------------------------------------ 

 
Requerido por Constredi – Sociedade Imobiliária de Construções, Ldª, certidão nos termos do 
artigo 49º, nº 2 do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, que a 
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caução a que se refere o artigo 54º do referido Decreto-Lei, é suficiente para garantir a boa 
execução das obras no prédio sito na Rua Dona Emília, nº 7 (Loteamento Circular Interna, lote 4), 
em Beja.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 462)---------------------------------------------- 
 
 

2.14. – Pedidos de apoios financeiros;------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela União de Freguesias de Salvada e Quintos, para fazer face às despesas com a 
organização das tradicionais Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios de Quintos, que 
se realizarão dias 26, 27 e 28 de julho de 2019, em Quintos.-----------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 150,00 €.(Deliberação 

nº 463)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Solicitado pela Associação de Jovens Carpe Diem na Aldeia, para fazer face às despesas com a 
organização da XV Semana Cultura Carpe Diem, que se realizará na Praça Magalhães Lima, 
entre os dias 03 e 09 de agosto de 2019, em Cabeça Gorda.-----------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 250,00 €.(Deliberação 

nº 464)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.15. – Cartão Municipal Sénior – Comparticipação de 25% nos 
medicamentos referente ao 2º trimestre de 2019;---------------------------------------- 

 
De acordo com o artigo 4º, alínea e) do Regulamento do Cartão Municipal Sénior e após 
efetuados os cálculos de recibo dos medicamentos entregues vão ser comparticipados os 
beneficiários constantes na grelha que se junta e que constitui documento anexo número 
quatro que faz parte integrante da presente ata, no valor total de 2.396,52 €.-----------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 465)---------------------------------------------- 
 
 

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

 
Presente o acordo de pagamento de dívida a celebrar entre o Município de Beja e Diana 
Sofia Ivo Coelho, no âmbito da componente de apoio à família, que constitui documento 
anexo número cinco e faz parte integrante da presente ata.----------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 466)---------------------------------------------- 
 
 

2.17. – Proposta de aprovação do protocolo com o Externato António 
Sérgio no âmbito dos transportes escolares relativos ao ano 2018/2019;-- 

 
Registo 4018, de 28 de maio de 2019, do Serviço de Ação Social Escolar, informando que em 
virtude do paralelismo pedagógico do Externato António Sérgio, muitos dos alunos de 2º e 3º 
Ciclos frequentam esta instituição pela proximidade da residência em detrimento das escolas 
da cidade. Nesse sentido, o transporte dos alunos é assegurado pelo Externato, havendo da 
parte do Município a comparticipação da despesa.-----------------------------------------------------------
Aproveitando o acordo existente entre o Município e o Externato António Sérgio propõe-se a 
atualização do Protocolo que constitui documento anexo número seis e faz parte integrante 
da presente ata, com os valores específicos ao ano letivo 2018/2019, nomeadamente 
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15.750,00 €, conforme proposta da instituição.----------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 467)---------------------------------------------- 
 
 

2.18. – Pedido de isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão 
de certidão para edificação anterior à exigência legal de licenciamento;---- 

 
Solicitado pela Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, a isenção de pagamento de taxas devidas 
pela emissão de certidão para edificação anterior à exigência legal de licenciamento do 
lavadouro público de Cabeça Gorda.------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 468)----------------------------------------------- 
 
 

2.19. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licença da atividade de realização de espetáculos de natureza 
desportiva;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Centro de Desporto, Cultura e Recreio do Pessoal dos CTT/Associação de 
Atletismo de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licenças da 
atividade de realização de espetáculo de natureza desportiva, denominado Corrida de 
Atletismo CTT.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 469)----------------------------------------------- 
 
 

2.20. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído e licenças de recinto improvisado;---------------- 

 
Solicitado pela Associação de Músicos de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído, para realização de música ao vivo “Djing com Hag The 
DJ”, junto ao estabelecimento de bebidas A Pracinha, sito na Praça da República, em Beja, dia 
13 de julho de 2019.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 470)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Músicos de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído, para realização de música ao vivo, no estabelecimento de 
bebidas A Casa – Oficina Os Infantes, sito na Rua dos Infantes, nº 14, em Beja, dia 20 de julho 
de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 471)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Juvenil Culturmais, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído e da licença de recinto improvisado, para realização de 
música ao vivo, no estabelecimento do evento “Apariça em Festa”, no Largo da Escola do 
Bairro da Apariça, em Beja, dia 20 de julho de 2019.---------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 472)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Louredense Futebol Clube, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído, para realização da “XV Fim-de-semana Cultural, no 
recinto exterior da Escola Primária, em Santa Clara de Louredo, dias 12, 13 e 14 de julho de 
2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 473)----------------------------------------------- 
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Solicitado pela Comissão de Festas de São Matias, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão de licença especial de ruído e da licença de recinto improvisado, para realização 
das Festas em Honra de Nossa Senhora do Rosário, na Ria Dr. António Covas Limas, em São 
Matias, entre os dias 01 e 05 de agosto de 2019.--------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 474)----------------------------------------------- 
 
 

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

 
Solicitado pela Associação de Jovens Carpe Diem na Aldeia, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para a realização de duas visitas de estudo com as crianças e 
jovens da freguesia, no âmbito das férias escolares, uma no mês de julho e outra no mês de 
agosto de 2019.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 475)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Reformados de Cabeça Gorda, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Torres Vedras, dia 11 de setembro 
de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 476)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Escoteiros de Portugal – Grupo 234 de Beja, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para 25 elementos do grupo da Praia da Tapada Grande na 
Mina de São Domingos para Beja, dia 03 de julho de 2019.-------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 477)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação ao Parque Fluvial 
de Mora, dia 29 ou 30 de julho de 2019.-------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 478)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja, a isenção de pagamento de 
taxas relativas à cedência de transporte para passeios, no âmbito do projeto “Conhecer é 
Viver”, a Peniche, dias 19 e 26 de julho, e a Tomar dias 19 e 23 de agosto de 2019.-----------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 479)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja, a isenção de pagamento de 
taxas relativas à cedência de transporte das crianças, cenários e adereços do Grupo Juvenil 
Coral e Etnográfico “Rouxinóis do Alentejo”, que vão atuar nas Noites ao Fresco, em Santa 
Vitória, dia 05 de julho de 2019.-----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 480)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja, a isenção de pagamento de 
taxas relativas à cedência de transporte do Grupo Coral Feminino do Centro de Cultura, 
Recreio e Desporto de Santa Vitória “Estrelas do Alentejo” e do Grupo Coral de Mombeja, a 
Melides, Grândola, dia 11 de agosto de 2019.------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 481)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação à praia da Manta 
Rota, Vila Real de Santo António, dia 31 de julho de 2019.--------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 482)----------------------------------------------- 
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Solicitado pelo Centro Social Nossa Senhora da Graça, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para deslocações à Amendoeira da Serra, no âmbito da 
realização de mais uma edição do Clube Aventura, dias 23 de julho e regresso dia 02 de agosto, 
05 de agosto e regresso dia 12 de agosto, 16 de agosto e regresso a 23 de agosto de 2019.-----
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 483)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro de Paralisia Cerebral de Beja, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação ao Zoomarine, dia 22 de julho de 
2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 484)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro de Convívio e Recreio de Albernoa, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Marvão, dia 27 de julho de 2019.-----
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 485)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Fundação de São Barnabé, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Monte Gordo, Vila Real de Santo António, dia 
24 de julho de 2019.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 486)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Casa do Povo de Penedo Gordo, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte de 18 crianças e 2 auxiliares à Biblioteca Municipal de Beja, no âmbito 
do projeto Brincar de Ler e na Oficina de Giancomo, dia 17 de julho de 2019.------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 487)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral de Mombeja, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a São João dos Caldeireiros, Mértola, dia 06 de 
julho de 2019.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 488)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral Feminino “As Rosinhas” de Santa Clara de Louredo, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Castro Verde, 
dia 25 de julho de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 489)----------------------------------------------- 
 
 

2.22. – Resumo Diário de Tesouraria nº 131, relativo ao dia dezasseis de 
julho de dois mil e dezanove;---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 
O munícipe António Amaro residente na freguesia de Nossa Senhora das Neves, na sequência 
da plantação de olival intensivo e superintensivo que neste momento está a invadir a nossa 
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região, referiu que já só falta plantarem nas ruas da aldeia. Do conhecimento que tem, e pediu 
para ser corrigido se estivesse enganado, a Câmara Municipal tem um parecer guardado da 
Direção Geral de Saúde, que atesta os prejuízos que as desinfestações destas culturas 
constituem próximo das localidades.-----------------------------------------------------------------------------
Neste sentido considera que as Câmaras Municipais deviam tomar uma atitude uma vez que 
por exemplo, o olival a que se refere, foi plantado numa zona periurbana (da linha de caminho-

de-ferro em direção ao campo de futebol), já sobre jurisdição do PDM, disse.----------------------------- 
  
O munícipe Hélder Parrinha relativamente a um assunto que colocou numa reunião anterior 
sobre as árvores da Rua Dr. António Covas Lima, referiu que foi dado andamento à questão, a 
senhora Engª que esteve no local passou o tempo ao telemóvel e foi o senhor Jaime, Chefe dos 
jardineiros que esteve a ver a situação. Cortaram duas árvores, a primeira do lado esquerdo de 
quem vem da Rua António Sardinha e entra na Rua António Dr. Covas Lima e a primeira de 
quem vem da Rua Marques da Costa e entra na Rua Dr. António Covas Lima, o resto ficou 
igual. Quem entra na Rua Dr. António Covas Lima, ao lado do Sindicato dos Bancários, está 
uma árvore que se abrirem as janelas a ramagem entra-lhes pela casa a dentro, a senhora Engª 
não viu essa, disse.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Outra questão que não sabe como é que as câmaras municipais vão resolver tem a ver com a 
Lei da Assembleia da República que proíbe deitar as pontas dos cigarros para a via pública. 
Assim perguntou que medidas serão adotadas pela Câmara Municipal de Beja para cumprir a 
lei e qual o destino que será dado às pontas de cigarros.----------------------------------------------------
Na última reunião de câmara, colocou uma questão ao vereador Luís Miranda que no seu 
direito não lhe respondeu, relativamente aos nove packs de águas de litro e meio que viu 
entrar no edifício, de maneira que, ao afirmar-se que a água da rede é muito boa, perguntou 
porque é que se continua a gastar dinheiro em água engarrafada, disse.------------------------------- 
 
O munícipe Albertino Palma, residente na freguesia de Nossa Senhora das Neves, perguntou se 
relativamente à antiga Beja Aquática, piscina de escorregas que se encontra à entrada da 
aldeia, não existe forma da Câmara Municipal mandar demolir aquela estrutura, que é um 
péssimo cartão-de-visita à entrada de uma freguesia, para além do perigo que constitui pois há 
dias houve ali um incêndio. Sobre esta situação perguntou também se por acaso o proprietário 
foi notificado da situação.------------------------------------------------------------------------------------------
Sugeriu ainda que o barranco existente à entrada de Porto Peles que dá acesso aos quintais 
fosse cimentado para que as ervas não nascessem e também para prevenir o risco de 
incêndios, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A munícipe Aduzinda Calapês, residente há 27 anos no Monte da Lobeira da Horta situado na 
periferia da cidade, referiu que os caminhos municipais de terra batida que dão acesso à sua 
habitação não são intervencionados pela Câmara Municipal há mais de cinco anos apesar dos 
seus pedidos. Em junho de 2018 foi recebida pelo vereador Luís Miranda e até agora nada foi 
resolvido. Os caminhos estão cheios de buracos e claro para além dos danos que causam nos 
automóveis quando chove muito andam ali literalmente a patinar, portanto quis chamar a 
atenção porque precisa de ver o problema resolvido.-------------------------------------------------------- 
 
A munícipe Mónica Gomes pediu ao senhor Presidente da Câmara que tivesse pena dela e dos 
seus filhos uma vez que dia 25 de julho vai ser despejada da habitação onde reside. Faz hoje 
um mês que a senhora vereadora e a Drª Carla a atenderam e dos nervos que apanhou foi 
diretamente para o Hospital de Évora com o filho morto dentro da barriga. Ainda ontem foi 
contatada pela Drª Carla que lhe disse não valer a pena dirigir-se aos serviços porque já lhe 
tinham dado os atendimentos necessários e que não havia nada a fazer. Sabe que há casas 
fechadas e que foram atribuídas habitações a um individuo que saiu da cadeia e que vendia 
droga, ao senhor Jesus porque trabalha na escola e é o bufo dos ciganos e a outro individuo 
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que vendeu a casa que tinha no canil a um cigano, portanto porque é que ela não tem direito a 
uma casa, perguntou. Referiu também que a Técnica já a informou que o RSI lhe vai ser 
retirado porque não tem casa e que o seu marido tem que recusar a frequência de cursos 
também por esse facto.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que iria tentar responder às 
questões colocadas de forma cronológica.----------------------------------------------------------------------
Relativamente à primeira intervenção disse que a Câmara Municipal de Beja não esconde 
pareceres e se tivesse algum a recomendar que não se plantasse olival por questões de saúde 
pública obviamente que haveria uma intervenção, portanto o que aqui foi dito pelo munícipe 
António Amaro não corresponde à realidade. Voltou a afirmar que as câmaras municipais não 
licenciam olivais e desse ponto de vista já foram cortados os apoios à plantação de novos 
olivais informando que não é desejável que mais de 1/3 da área agrícola de determinada bacia 
hidrográfica tenha mais de um tipo de cultura. A Câmara Municipal de Beja já reuniu com a 
Direção Geral de Saúde e esta entidade, não dizendo que os olivais são saudáveis, também não 
apontou nenhum estudo objetivo que ateste haver prejuízos relevantes para a saúde quando a 
aplicação dos produtos é feita nos termos indicados nos mesmos e portanto neste momento 
não há nenhum instrumento que a autarquia tenha, para além do PDM, para se poder 
defender desta questão de monoculturas. Naturalmente que a partir do momento em que 
exista um estudo cientificamente validado haverá outra capacidade de intervenção. De 
qualquer forma estão atentos e dentro daquelas que são as suas competências, 
nomeadamente através do vereador Luís Miranda, têm feito repetidas diligências para 
reposição de caminhos, linhas de águas, proteção de cemitérios, escolas primárias e das zonas 
onde as pessoas habitam que o bom senso mandaria que não houvesse uma aproximação das 
mesmas e que estão a ser rodeadas de olival.------------------------------------------------------------------
Relativamente às questões do senhor Hélder Parrinha e ao corte de árvores na zona do 
Hospital de Beja soube que na semana passada havia intenção da equipa que procede a essas 
intervenções ir para lá mas não tem ainda nenhum relatório sobre que árvores foram 
intervencionadas e portanto não tem nenhuma resposta para lhe dar.---------------------------------
Relativamente aos packs de águas que chegaram, informou que provavelmente são 
provenientes do acordo que existe com a Super Bock, que além de assegurar desde a 
passagem de ano que passou até à próxima os eventos da Câmara Municipal de Beja com a 
disponibilização de um barril por cada evento, também cede 6.400 águas de litro e meio por 
ano que depois são distribuídas pelo Centro UNESCO, Pax-Júlia etc..-------------------------------------
Relativamente à Lei da Assembleia da República e que entra em vigor para o ano sobre as 
pontas de cigarro não tem resposta para lhe dar.-------------------------------------------------------------
No que se refere ao parque da Beja Aquática, e à questão colocada pelo senhor Albertino 
Palma, informou que a Câmara Municipal de Beja há cerca de um ano atrás contatou o 
proprietário, que reside no Concelho de Loulé, que propôs desmontar aquele “mono” se o 
deixassem urbanizar o espaço. Este processo terá de ser retomado, contudo já se tentou selar 
o espaço até porque houve intrusão de trabalhadores de várias nacionalidades que o 
ocuparam de uma forma abusiva sem quaisquer condições sanitárias e talvez lá colocados por 
algum angariador de mão-de-obra estrangeira, agora não lhe parece que haja ali uma 
urbanização além de que o atual PDM não o permite.--------------------------------------------------------
Referiu também que o concelho é muito grande para gerir mas em relação a Nossa Senhora 
das Neves considera que tem havido alguma atenção, eventualmente menos do que a 
população residente legitimamente esperaria, lembrando que foi asfaltada a estrada para 
Porto Peles, asfaltada a estrada para o Padrão, criou-se uma carreira suplementar aos fins-de-
semana para Porto Peles que não existia, foi doado o edifício à Junta de Freguesia, foram 
instalados ar condicionados na escola primária, foram doados materiais, etc.., portanto falta 
mais um barranco limpo ou uma estrada marcada, admite que sim mas faltará também 
noutras freguesias.----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Relativamente à questão da senhora Aduzinda Calapês tomou nota e irá pedir ao vereador Luís 
Miranda que juntamente com o Engº Francisco Lança possam rever a situação para deixar o 
caminho em melhores condições. Acrescentou que existem dois equipamentos que fazem 
essas intervenções e que por regra melhoram as condições desses caminhos mas tem havido 
dificuldades porque para além de apenas existir um manobrador destas máquinas também 
não tem havido saibro o que faz com que nalguns dos caminhos que são nivelados passado 
algum tempo, mesmo quando a chuva não é muito intensa, os buracos reaparecem.--------------
Sobre a questão das habitações referiu que já teve oportunidade de informar que o Presidente 
da Câmara não atribui habitações indiscriminadamente a quem quer e portanto as mesmas 
são atribuídas, não de acordo com a vontade do executivo, mas sim de acordo com o 
Regulamento e no caso em concreto tem de se verificar se há ou não enquadramento da 
situação no mesmo para haver ou não atribuição de habitação, ou seja, não pode dizer mais do 
que isto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à Rua da Lavoura esclareceu que não estão a deslocar novas famílias para o 
local mas sim a subdividir as duas maiores famílias que já lá residiam, apenas isso, 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, datada de 25 de outubro de 2017, para secretariar as reuniões do 
órgão executivo, redigi e subscrevo.------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 
 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício

 
 

Aprovada por maioria com uma 

abstenção em reunião de câmara 

realizada em 07 de agosto de 2019 
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