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Ata número vinte e três, relativa à reunião de câmara ordinária, 
realizada a vinte de novembro 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, 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 das atas nos 21/2019 e 22/2019;-------------------- 

 
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 21/2019, relativa à reunião de câmara extraordinária não pública realizada no dia 31 de 
outubro de 2019, aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 814)----------------------------------------
nº 22/2019, relativa à reunião de câmara realizada no dia 06 de novembro de 2019, aprovada 
por maioria com a abstenção do vereador João Rocha por não ter participado na 
mesma.(Deliberação nº 815)------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
Neste período não se registou qualquer intervenção.-------------------------------------------------------- 
 
 

2. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.1. – Proposta de aprovação dos Documentos Previsionais da EMAS – 
Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, EM, para o ano 
2020;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente os Documentos Previsionais da EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de 
Beja, E.M., para o ano 2020, que constituem documento anexo número um e fazem parte 
integrante da presente ata, o vereador Luís Miranda deu as seguintes notas acerca dos 
mesmos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspetos positivos para o início do ano 2020, em termos operacionais com o número de ruturas 
mais baixo de sempre e também um valor muito baixo de água não faturada, correspondendo 
estes resultados ao trabalho e estratégia que tem vindo a ser desenvolvido, neste e no anterior 
executivo, fundamentalmente com a remodelação dos ramais. Neste momento a empresa não 
tem dívidas vencidas, o que também não acontecia há algum tempo.-----------------------------------
Aspetos negativos dizem respeito fundamentalmente à falta de investimento que por não 
haver meios financeiros terá que haver muita contenção. Esta carência tem, do ponto de vista 
do executivo, duas ordens de fatores, por um lado, o chumbo pela Assembleia Municipal da 
parceria pública a celebrar entre o Estado Português e os Municípios, que fez com que o plano 
de investimentos previsível com recurso a fundos comunitários deixasse de ser possível e, por 
outro lado, o esforço que foi feito em 2018 relativamente aos empréstimos que foram 
assumidos. Contudo, mantém-se as candidaturas através do POSEUR no sentido de se 
continuar a apostar na eficiência da rede, sua monitorização e controle.-------------------------------
A empresa está a consolidar a preparação operacional e financeira para o saneamento 
2020/2021. Acrescentou que as apreensões que o senhor vereador Vítor Picado referiu na 
altura da aprovação do orçamento do ano passado vieram a verificar-se, no entanto, contam 
que em 2020 a ETAR de águas residuais entre em funcionamento, havendo naturalmente uma 
despesa acrescida. Este acréscimo de receita obtido por esta via de certa forma ajudou a 
equilibrar a situação financeira da EMAS, E.M. e como já referiu, a questão das dívidas vencidas 
foi resolvida e os prazos de pagamento encurtados.---------------------------------------------------------
Relativamente a projetos com possibilidade de realização há perspetivas de se poder intervir 
na remodelação do Reservatório da Conceição, com a substituição, regulação de órgãos de 
manobra, incluindo válvulas de entrada e de saída, descarga e medição de caudais.----------------
Relativamente à adução de água à cidade a partir da ETA da Magra está um projeto em 
execução e a este nível como não há capacidade financeira para a sua realização em 2020 só 
serão introduzidas as alterações se a situação se vier a alterar.-------------------------------------------
Por fim disse que para 2020 não está previsto qualquer aumento de preços de água e de 
saneamento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Vítor Picado, informou que os vereadores da CDU se iriam abster relativamente a 
esta matéria mas quis deixar a seguinte observação.---------------------------------------------------------
Quando o vereador Luís Miranda refere que algumas das questões que discutiram o ano 
passado se vieram a verificar neste orçamento, nomeadamente a questão da entrada em 
funcionamento da nova ETAR, lembrou que na altura frisaram efetivamente que isso ira criar 
dificuldades aos consumidores pela via do aumento da tarifa do saneamento, o que se veio a 
concretizar de janeiro até agora nos consumos mais altos, quando estava protocolado que no 
primeiro ano da entrada em funcionamento da nova infraestrutura não havia lugar a 
pagamento da EMAS, E.M. à AgdA – Águas Públicas do Alentejo, disse.---------------------------------- 
 
O vereador João Rocha quis referir o aspeto que considera mais importante sobre estas 
questões da água, dando conhecimento que quando foi Presidente da CIMBAL – Comunidade 
Intermunicipal do Baixo Alentejo, o Secretário de Estado, Carlos Martins, disse que estas 
situações seriam resolvidas com as Câmaras através da criação de uma empresa 
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intermunicipal. Entretanto, houve eleições e isto ficou a jeito do PS e do Governo em fazer algo 
que não é admissível em democracia, nomeadamente dizerem às Câmaras Municipais que só 
têm acesso ao financiamento se constituírem a parceria pública, asfixiando assim a atuação 
das mesmas no acesso aos fundos comunitários com esta imposição na perspetiva de juntar 
todo o sistema para depois ser mais fácil privatizar.----------------------------------------------------------
Considerou que não deve haver incómodo por parte do executivo naquilo que acabou de dizer 
uma vez que embora seja da mesma força política não faz parte do Governo e foi eleito para 
defender os interesses da população do Concelho de Beja e não só, porque efetivamente não 
há direito em atuar desta forma com os municípios que têm as dificuldades que têm.-------------
Aproveitou para lembrar que tinha solicitado ao vereador Luís Miranda, numa reunião 
passada, a possibilidade de lhe facultarem o Relatório da Qualidade da Água deste ano.---------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que o tarifário da água em Beja é 
sustentável, isto é, permite pequenas reparações e que não haja maior acumulação de dívida 
por parte da empresa, mas não gera receita que permita capacidade de investimento nos 
próximos anos da dimensão necessária e portanto naturalmente que a Câmara Municipal de 
Beja nos sistemas aos quais procurou aderir e que foram reprovados na Assembleia Municipal 
tinha precisamente em atenção a defesa dos interesses das populações o abastecimento de 
serviço de água da melhor forma possível e, sublinhou, a não privatização da água. 
Evidentemente que, num projeto de 40 anos, não podem ter a garantia que um Governo 
futuro não privatize as águas mas não está nos horizontes do PS fazê-lo a curto ou médio 
prazo. Mais, estes investimentos de mais de 10.000.000,00 € feitos na nova ETAR e na nova ETA 

só foram possíveis porque a agregação das águas em alta permitiu uma injeção de capital 
através da empresa Águas de Portugal, isto é, uma parceria com características semelhantes, 
portanto o que os preocupa, independentemente deste executivo continuar ou não, é a 
Câmara Municipal de Beja ter 18.000.000,00 € para, no futuro, fazer a renovação da rede de 
água a não ser que um outro Governo, num sentido diferente da privatização, altere o acesso 
ao financiamento através de associações intermunicipais, solução que até pode vir a 
acontecer, mas com as que existem hoje em dia estão plenamente convictos que a solução 
apresentada era a que garantia a remodelação da rede em condições nos próximos anos, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador João Rocha referiu que evidentemente as Câmaras Municipais vão ficar nessa 
situação se o Governo lhes corta a possibilidade no acesso ao financiamento e a isto chama-se 
asfixia como já disse, e de quem é a responsabilidade?------------------------------------------------------ 
 
O vereador Luís Miranda referiu que a Câmara Municipal tem a sua capacidade de atuação 
dentro dos limites do poder autárquico e tem que procurar dentro deste contexto as melhores 
soluções e neste caso aquilo que iria permitir o acesso aos fundos comunitários era 
efetivamente através da agregação, perspetiva que foi inviabilizada pela Assembleia Municipal 
de Beja. Certo é que este seria um projeto de solidariedade com os outros municípios, estes 
sim com graves problemas ao nível da sustentabilidade dos sistemas de água e saneamento e 
que até beneficiariam mais com a parceria e foi isto que foi recusado porque Beja, com mais 
esta possibilidade ou menos esta possibilidade, tem taxas e tarifas que permitem a 
sustentabilidade do sistema, o que não se passa nos outros concelhos, portanto, quando isto 
foi recusado, negou-se a possibilidade de investimento a Beja mas fundamentalmente a 
possibilidade dos sistemas dos outros municípios serem sustentáveis, disse.-------------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

816)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2.2. – Proposta de aprovação do Acordo Coletivo de Entidade Pública 
entre o Município de Beja e o STAL;----------------------------------------------------------------- 

 
Presente o Acordo Coletivo de Entidade Pública entre a Município de Beja e o STAL – 
Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, 
Concessionárias e Afins, que constitui documento anexo número dois e faz parte integrante 
da presente ata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado referiu que naturalmente irão votar a favor mas lembrou aquilo que 
disse na última reunião, nomeadamente que quando a DGAEP – Direção Geral da 
Administração e do Emprego solicitar o ficheiro para depois ser publicado e para abreviar os 
timings, a Câmara Municipal poder deliberar nessa altura a imediata entrada em vigor do 
Acordo antes da sua publicação em Diário da República no sentido dos três dias previstos 
figurarem nos mapas de férias do ano 2020, disse.----------------------------------------------------------- 
 
 Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 817)--------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Despesas da escritura de constituição do direito de superfície e 
respetiva doação do terreno ao IGFEJ, IP, relativa à construção do novo 
Palácio de Justiça, em Beja;------------------------------------------------------------------------------- 

 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que depois de múltiplos aditamentos 
desta escritura ela foi finalmente realizada e uma vez que tinha sido deliberado que seria a 
Câmara Municipal a assumir os encargos da mesma, propõe-se agora a revogação dessa 
deliberação tendo em conta que foi o IGFEJ, I.P. que os assumiu.-----------------------------------------
Foi tomado conhecimento e deliberado por unanimidade revogar a deliberação em 
causa.(Deliberação nº 818)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Propostas de candidaturas;--------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 8817, de 15 de novembro de 2019, do Gabinete de Apoio ao Investimento, 
propondo a aprovação da candidatura à Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior – 
“Turismo Literário – Escritos na Planície”.----------------------------------------------------------------------
Com presente aviso pretende-se promover o desenvolvimento de projetos de investimento 
que tenham em vista produtos de relevância turística e que contribuam para a valorização 
económica de territórios de baixa densidade.------------------------------------------------------------------
O Turismo Literário é “um produto de turismo cultural no sentido antropológico, na medida 
em que envolve turistas e visitantes identificando-se, descobrindo e criando significantes de 
valores culturais com aquelas pessoas que se tornaram parte das mitologias culturais dos 
lugares”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pretende o Municipio de Beja reforçar a componente literária do território através da 
promoção do seu património literário, estruturado em torno de quatro universos literários: 
Al’Mutamid, Mariana Alcoforado, Mário Beirão e Manuel Ribeiro.---------------------------------------
A operação prevê a criação de produtos culturais e turísticos, capacitação de agentes locais e a 
comunidade, comunicação e promoção dos produtos criados no âmbito do projeto, através do 
desenvolvimento das seguintes áreas:---------------------------------------------------------------------------
Investigação sobre os quatro universos literários selecionados e produção de conteúdos;--------
Reedição de um título por cada universo literário;------------------------------------------------------------
Edição de um novo título relacionado com cada universo literário;---------------------------------------
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Edição de um Roteiro literário por cada universo literário;-------------------------------------------------
Edição de um mapa/roteiro por cada universo literário;-----------------------------------------------------
Ações de capacitação dos agentes locais sobre os quatro universos literários selecionados: 
workshops; percursos dos roteiros; conferências e Ações de comunicação e promoção dos 
produtos criados para os quatro universos literários.--------------------------------------------------------
Prevê-se um investimento de cerca de 51.000,00 €, sendo que o apoio financeiro pode ir até 
70% do valor das despesas elegíveis da operação.------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 819)---------------------------------------------- 
 
Registo nº 8814, de 15 de novembro de 2019, do Gabinete de Apoio ao Investimento, 
propondo a aprovação da candidatura à Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior – 
“Beja Turismo Inteligente”;-----------------------------------------------------------------------------------------
O presente projeto visa a revolucionar a estratégia turística do Município de Beja, capacitando 
e dotando o território e o seu património de ferramentas que lhe permitam ser competitivo 
enquanto destino turístico. Com o estigma da interioridade, este Município carece de 
inovação, reestruturação de conceitos e de um reposicionamento no que respeita à forma 
como se apresenta ao mundo, nomeadamente ao segmento turístico internacional que cada 
vez mais demonstra interesse por esta zona do país.---------------------------------------------------------
A implementação de ferramentas tecnológicas, que potenciem a qualidade da oferta turística 
e que simultaneamente a torne mais apelativa e mais interativa, fará do turismo de Beja, um 
turismo atual, globalizado e adaptado às novas necessidades e comportamentos do visitante 
dos dias de hoje.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Este projeto pretende assim alargar as capacidades de desenvolvimento do território, 
potenciando novas estratégias de valorização dos seus recursos, ativos e agentes, assim como 
a geração de maiores níveis de atratividade, afirmando e consolidando uma nova 
competitividade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descrição sintetizada das ações e propósitos do projeto: Tornar o concelho de Beja mais 
competitivo a nível turístico, potenciando novas estratégias de valorização dos seus recursos, 
ativos e agentes, assim como a geração de maiores níveis de atratividade, reforçar a sua 
conectividade com o mundo e construir sistemas capazes de promover a inclusão social e a 
equidade deste território, através de uma maior igualdade de competências territoriais, são os 
grandes propósitos do presente projeto. Adicionalmente, o reforço da inovação no setor da 
administração local, será efetuado através da introdução de novos métodos e novas soluções 
organizativas em rede, com base em plataformas tecnológicas e de recursos partilhados.--------
As ações a desenvolver passa assim pelas seguintes: Criação de uma Plataforma de visitação; 
Criação de uma APP Turística e Conteúdos e Introdução de Quizzes e Ranks.--------------------------
Prevê-se um investimento de cerca de 140.000,00 €, sendo que o apoio financeiro pode ir até 
70% do valor das despesas elegíveis da operação.------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 820)---------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Proposta de aprovação de memorando de entendimento;---------------- 

 
Presente o memorando de entendimento a celebrar entre o Município de Beja e a empresa 
Magnoliavulso, Ldª, que constitui documento anexo número três e faz parte integrante da 
presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com os votos contra dos vereadores da CDU por 
considerarem que deveria ser a Câmara Municipal a suportar os 15% do valor não 
comparticipados das infraestruturas para incentivar a criação e fixação de empresas no 
Concelho.(Deliberação nº 821)--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



 

Página 6 de 15 
 

2.6. – Propostas de adjudicação;---------------------------------------------------------------------- 

 
Presente o relatório de análise das propostas relativas ao concurso público para concessão da 
cafetaria da Biblioteca Municipal José Saramago, propondo a adjudicação à senhora Maria de 
Lurdes Brasil Guerreiro, pelo valor mensal de 100,00 €.----------------------------------------------------
Foi deliberado adjudicar por unanimidade.(Deliberação nº 822)-------------------------------------------- 
 
Presente o relatório de análise das propostas relativas ao concurso público para alienação do 
lote de terreno 2 e do lote de terreno A8 na Zona de Acolhimento Empresarial Norte – 2ª 
Fase, em Beja, propondo a adjudicação do lote de terreno 2 à empresa Monin, Plantador 
Portugal Unipessoal, Ldª, pelo valor de 120.241,14 € e o lote de terreno A8 à empresa RDF, 
Construções Sociedade Imobiliária, Ldª, pelo valor de 33.572,84 €.-------------------------------------
Foi deliberado adjudicar por unanimidade.(Deliberação nº 823)-------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Despesas contratuais administrativas na elaboração de contrato, a 
suportar pelos adjudicatários ou cocontratantes, nos termos do artigo 
94º, nº 2 do CCP e inclusão de cláusulas nas peças do procedimento 
respetivo;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Parecer do jurista municipal, de 11 de novembro de 2019, informando o seguinte:-----------------
1 – Foi com estranheza que verificou que, recentemente, no domínio do procedimento prévio 
para a contratação de empreitadas, onde a caução e outras garantias não são impostas por lei, 
mas facultativas, essas condições procedimentais recentes contrariam, nesta parte, as minutas 
contratuais instituídas, há muito, pela Câmara Municipal, onde se tenta reforçar a posição 
contratual do Município de Beja, perante eventuais incumpridores dos contratos de 
empreitada, fornecimento de bens e serviços e de concessão.--------------------------------------------
2 – Quando, no procedimento de convites, no domínio das empreitadas, por exemplo, a que 
teve acesso, se estabelece de forma absoluta, “Não é exigida a prestação de caução, nem será 
feita quaisquer retenções nos pagamentos, nos termos do nº 3 do Código dos Contratos 
Públicos”, está-se a enfraquecer a posição contratual do Município de Beja, ficando, desta 
feita, à mercê dos caprichos do empreiteiro, quando a autarquia devia prevenir, com mais 
eficácia e veemência, qualquer hipótese de não cumprimento do contrato respetivo.--------------
3 – Ora, as minutas contratuais existentes conferem ao Município de Beja uma posição 
contratual mais confortável quando referem: “O Município de Beja pode proceder à retenção 
de 10% do valor do pagamento a efetuar, sem necessidade de prévia decisão judicial ou 
arbitral, para satisfação de cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo 
fornecedor das obrigações contratuais ou legais ou para quaisquer outros efeitos 
especificamente previstos no contrato ou na lei, se o segundo outorgante não apresentar 
outra garantia de valor equivalente.”-----------------------------------------------------------------------------
4 – Assim, as garantias nos contratos, a que se refere o Código dos Contratos Públicos e o 
princípio da lealdade dos trabalhadores públicos, sem prejuízo do princípio da legalidade, 
compete a estes não fragilizar a posição contratual da entidade pública por conta da qual 
colaboram ou será suposto que colaborem, sob pena de podermos estar a cometer um crime 
de favorecimento ilícito ou de participação económica em negócio, como tal previsto é punido 
no Código Penal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 – Nesta linha de pensamento, é preciso tentar encontrar as melhores soluções lícitas para a 
entidade pública que servimos, ainda que sejamos um tanto ousados, de modo a dignificar a 
função do colaborador e da respetiva entidade pública.-----------------------------------------------------
6 – Ora, as minutas contratuais que têm sido utilizadas têm prosseguido esse propósito, no 
entanto, será necessário que os outros colaboradores adotem este critério de melhor servir o 
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Município de Beja, esperando daqueles uma atitude prática nas peças do procedimento, que 
antecedem a respetiva minuta contratual.----------------------------------------------------------------------
7 – Quanto a despesas contratuais administrativas na elaboração do respetivo contrato a 
suportar pelos adjudicatários ou cocontratantes, nos termos do artigo 94º, nº 2 do referido 
CCP, que se encontram fixadas em 35,00 €, ainda em vigor, elas devem constar do programa 
do procedimento, como obrigação dos adjudicatários contratantes e, bem assim, como as 
condições de garantia, a estes impostas, referidas no item 3 da presente informação, pelo que 
se houver concordância nestes aspetos devem ser informados todos os colegas promotores 
dos respetivos procedimentos prévios contratuais, nos termos do CCP, após decisão em 
reunião de câmara.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado concordar por unanimidade e proceder em conformidade.(Deliberação nº 824)--- 
 
 

2.8. – Proposta de revisão de preços;--------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 8248, de 25 de outubro do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento Técnico, 
dando conhecimento que o valor do cálculo provisório da revisão de preços apresentado pelo 
empreiteiro referente à empreitada de Zona de Acolhimento Empresarial Norte, é de 
21.183,14 €, que utilizou os índices existentes à altura, e que eram os do final de 2018. 
Entretanto os cálculos efetuados pelos serviços com os indicies atualizados à data e que 
incluem também o auto referente a setembro são de 25.820,68 € + IVA, valor este que se 
propõe para aprovação.----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 825)---------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Relatório sobre a reunião da Comissão de Regulamentos da 
Assembleia Municipal que apreciou os seguintes projetos;-------------------------- 

 
Informação do jurista municipal, de 14 de novembro de 2019, dando conhecimento que 
relativamente à apreciação do Regulamento de Cedência de Espaços do Parque de Feiras e 
Exposições de Beja, foi criticado o texto por provocar algumas dificuldades de interpretação, 
pelo que carece de aperfeiçoamento e densificação de algumas normas, nomeadamente, o 
item 2.2 do artigo 2º; o item 1 do artigo 5º e item 2 do artigo 7º.----------------------------------------
Posto isto, está a versão final do presente regulamento em condições de ser submetido à 
Assembleia Municipal para aprovação definitiva.-------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

826)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Informação do jurista municipal, de 14 de novembro de 2019, dando conhecimento que 
relativamente à apreciação do Regulamento do Orçamento Participativo do Município de 
Beja, foi criticado a metodologia prevista no documento quanto à possibilidade de estimular a 
participação dos cidadãos na construção do orçamento municipal.--------------------------------------
Posto isto, está a versão final do presente regulamento em condições de ser submetido à 
Assembleia Municipal para aprovação definitiva.-------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

827)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Informação do jurista municipal, de 14 de novembro de 2019, dando conhecimento que 
relativamente à apreciação do Regulamento Interno de funcionamento do apartamento de 
transição para vítimas de violência doméstica, não se registou questões de monta, que 
pudessem por em causa o texto do projeto.--------------------------------------------------------------------
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Posto isto, está a versão final do presente regulamento em condições de ser submetido à 
Assembleia Municipal para aprovação definitiva.-------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

828)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.10. – Proposta de aprovação de Edital;--------------------------------------------------------- 
 
Presente o Edital para posse administrativa da loja nº 6 (zona 1 – exterior), sito no Mercado 
Municipal de Beja:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
“O Município de Beja, por deliberação da respetiva Câmara Municipal, de 20 de novembro de 
2019, 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 
notificada Rosa Maria Palma Costa, divorciada, contribuinte fiscal nº 217055850, residente na 
Rua Nova, s/nº, 7800-702, Salvada, concelho de Beja, de que a Câmara Municipal de Beja 
tomará posse administrativa do estabelecimento comercial, designado por loja nº 6 (zona 1 – 

exterior), sito no Mercado Municipal, propriedade do Município de Beja, explorado pela 
notificanda supra identificada, em regime de concessão, desde 6 de maio de 2015, cujo 
contrato cessou, por resolução com fundamento em falta de pagamento das prestações 
pecuniárias mensais devidas pela concessão, por notificação registada e com aviso de receção 
remetida pelo Município em 16 de janeiro de 2019, tendo, por acordo entre as respetivas 
partes, celebrado em 31 de janeiro de 2019, adiado a produção de efeitos da resolução da 
concessão, para a data de 30 de setembro, condicionado ao pagamento, por parte da 
concessionária, das prestações pecuniárias mensais devidas pela concessão, desde fevereiro 
de 2019, até setembro de 2019, o que a concessionária não cumpriu, levando a que o acordo 
ficasse sem efeito e se considerasse o contrato cessado em 16 de janeiro. Por, até à presente 
data, a notificanda ainda não ter desocupado o espaço, nem ter feito entrega das chaves das 
referidas instalações, em manifesto incumprimento do referido acordo, bem como ignorando 
o conteúdo das notificações que lhe foram remetidas e que recebeu, por cartas registadas com 
aviso de receção, para proceder à entrega a esta autarquia do estabelecimento comercial em 
causa, sob pena de ser tomada posse administrativa do estabelecimento, já identificado, nos 
termos do artigo 180º do CPA, atentos os fundamentos referidos e por falta de pagamento de 
rendas respetivas, cuja dívida, em 17 de outubro de 2019, já tinha atingido 12.544,77 €, com 
grave prejuízo para o interesse público, pelo que a referida posse administrativa ocorrerá em 
…/…/…, pelas … horas.------------------------------------------------------------------------------------------------
Para os devidos efeitos, o presente edital é fixado nos lugares de estilo do concelho de Beja, na 
porta do respetivo estabelecimento comercial e 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.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 829)---------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Proposta de homologação da ata da reunião da Comissão 
Municipal de Toponímia;----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e dezanove, pelas 11:00 horas, reuniu no 
edifício dos Paços do Concelho, a Comissão Municipal de Toponímia constituída de acordo com 
o artigo 12º do Regulamento de Toponímia do Município de Beja, com a seguinte ordem de 
trabalhos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Atribuição de toponímia no Bairro das Caeiras;-----------------------------------------------------------
2. Atribuição de toponímia a uma rua na freguesia de Nossa Senhora das Neves.------------------
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Na reunião estiveram presentes o Vereador da Câmara Municipal de Beja, Luís Alberto da Silva 
Miranda, o Presidente da União de Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da Feira, 
António Mestre da Silva Ramos, a convite da Câmara Municipal, Dr. Joaquim Filipe Mósca e a 
Técnica Superior da Câmara Municipal de Beja, Ana Maria Ramôa. Não esteve presente o 
representante do Centro de Distribuição Postal dos CTT.----------------------------------------------------
Passando aos pontos constantes na Ordem de Trabalhos foi proposto por unanimidade:---------
Relativamente ao primeiro ponto da agenda de trabalhos foi apresentado pela Câmara 
Municipal a proposta de atribuir ao conjunto habitacional em análise não um topónimo de rua, 
uma vez que se situa fora do perímetro urbano, mas sim a designação de “Bairro das Caeiras” 
como é habitualmente designado. Tendo em conta a particularidade desta situação e, à 
semelhança do que se passa noutros bairros desta natureza na periferia da cidade, uma vez 
que só existem edifícios de um dos lados da Estrada Municipal, sugeriu-se que a numeração 
fosse corrida, aproveitando os dois números já colocados, o 1 e o 9, e numerando 
sequencialmente os restantes edifícios. Esta proposta foi aceite por unanimidade.-----------------
Foi também aprovada por unanimidade a proposta da Junta de Freguesia de Nossa Senhora 
das Neves de atribuição do topónimo “Rua dos Quintais” à rua existente nas traseiras dos 
edifícios da Rua Eça de Queiroz por se tratar de uma via no limite do perímetro urbano 
definido para a localidade, associado ao facto de apenas ter apenas um número de polícia 
confinante, o que não justificaria a atribuição de qualquer outro topónimo.--------------------------
Ficou agendada nova reunião para dia 4 de novembro, pelas 11:00 horas.-----------------------------
Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião, cuja ata vai ser assinada por todos os 
presentes.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade homologar a presente ata.(Deliberação nº 830)---------------------- 
 
 

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

 
Requerido por Sofia Alexandra Nogueira Franco, que pretendendo vender o prédio sito na Rua 
do Arco de Avis, nº 3, em Beja, pelo valor de 67.000,00 €, 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 831)-------- 
 
Requerido por Maria Alice Mateus Augusto, que pretendendo vender o prédio sito na Rua 
Professor Manuel Barbosa Soeiro, nº 2, em Beja, pelo valor de 45.000,00 €, 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 832)-------- 
 
Requerido por MEDIBEJA – Sociedade de Mediação Imobiliária, Ldª, que pretendendo vender 
o prédio sito na Rua de São Sebastião, nº 14, em Beja, pelo valor de 18.000,00 €, 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 833)-------- 
 
Requerido pelo Banco BPI, S.A., que pretendendo vender a fração I do prédio sito na Avenida 
Comandante Ramiro Correia, nº 11, em Beja, pelo valor de 34.300,00 €, 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 
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termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.-----------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 834)-------- 
 
Requerido pelo Banco BPI, S.A., que pretendendo vender o prédio sito na Rua de Beja, em São 
Matias, pelo valor de 47.936,00 €, 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 835)-------- 
 
Requerido pelo Banco Santander Totta, S.A., que pretendendo vender a fração B do prédio 
sito na Rua Portas de Aljustrel, nos 32 e 34, em Beja, pelo valor de 38.018,68 €, 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 836)-------- 
 
Requerido por Maria do Céu Guerreiro Sobral Rolim, que pretendendo vender a fração E do 
prédio sito na Rua Manuel da Fonseca, nº 2, 2º dtº, em Beja, pelo valor de 90.000,00 €, 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 837)-------- 
 
Requerido por João Venâncio Corte Negra, que pretendendo vender o prédio sito na Praceta 
Jaime Cortesão, nº 10, em Beja, pelo valor de 96.000,00 €, 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 838)-------- 
 
 

2.13. – Proposta de aprovação do 1º pagamento relativo aos auxílios 
económicos 2019/2020;------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Considerando as competências do Município no âmbito da ação social escolar, estabelecidas 
no Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 de março, e respetiva regulamentação pelo Despacho nº 
8452-A/2015 (alterado pelo Despacho nº 5296/2017, de 16 de junho, e Despacho nº 7255/2018, de 31 

de julho), relativamente a atribuição de auxílios económicos aos alunos do 1º ciclo do ensino 
básico para comparticipação nos encargos com material escolar, apresenta-se para aprovação, 
a 1ª relação dos auxílios a atribuir no presente ano letivo, referente aos alunos que concluíram 
o respetivo processo até à presente data (mediante entrega das faturas das despesas realizadas), 
que constitui documento anexo numero quatro e faz parte integrante da presente ata e que 
totaliza 7.130,27 €.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Em função do respetivo escalão do abono de família, o valor a atribuir a cada aluno será:--------
1º escalão (A) = 40,00 €.----------------------------------------------------------------------------------------------
2º escalão (B) = 20,00 €.----------------------------------------------------------------------------------------------
De referir que, nos casos dos alunos em que o total das faturas entregues são de valor inferior 
ao subsídio em causa (<75%), são apenas considerados para atribuição os valores 
apresentados, conforme indicação superior.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 839)---------------------------------------------- 
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2.14. – Proposta de atribuição de apoios financeiros;----------------------------------- 

 
Solicitado pela CADAC – Companhia Alentejana de Dança Contemporânea, um apoio 
financeiro, no âmbito do Festival “As Marias”, que decorre entre os dias 20 e 30 de novembro 
de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 2.800,00 
€.(Deliberação nº 840)-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Coro de Câmara de Beja, um apoio financeiro, no âmbito da iniciativa “Um 
Concerto para o Natal”, que se realiza dia 19 de dezembro de 2019 no Pax-Júlia Teatro 
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 3.000,00 
€.(Deliberação nº 841)-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
Solicitado pela Associação Sorrisos – Associação de Solidariedade e Ação Social, a isenção do 
pagamento de taxas inerentes à apresentação do pedido de autorização para angariação de 
receitas, nos dias 18 e 19 de novembro de 2019, nos termos e ao abrigo do Decreto-Lei nº 
87/99, de 19 de março.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 842)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização do Baile do Magusto, na 
Casa do Povo de Cabeça Gorda, dia 09 de novembro de 2019.--------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 843)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Trigaches e São Brissos, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído e licença de recinto improvisado para a 
realização de um baile no dia 09 de novembro de 2019, no recinto da antiga escola primária de 
São Brissos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 844)----------------------------------------------- 
 
 

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

 
Solicitado pela Beja Atlético Clube, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 
transporte para deslocação dos atletas ao campeonato de corta mato, 27º Cross de Cavaleiros, 
Vale de Santiago, Odemira, dia 24 de novembro de 2019.--------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 845)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Louredense Futebol Clube, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Garvão, Ourique, na sequência da sua 
participação na Liga de Futebol 11 Fundação INATEL, dia 07 de dezembro de 2019.-----------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 846)----------------------------------------------- 
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Solicitado pelo Clube de Patinagem de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Sevilha, Espanha, na sequência da sua 
participação no Torneio de Abertura de Escolares de Hóquei em Patins, que se realiza dias 08 e 
09 de fevereiro de 2020.---------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 847)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Cultural e Desportivo da Trindade, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para deslocação da equipa de futebol a São João dos 
Caldeireiros, dia 01 de fevereiro de 2020.-----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 848)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Cultural e Desportivo da Trindade, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para deslocação da equipa de futebol a Santa Clara a Nova, 
dia 29 de fevereiro de 2020.----------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 849)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Reformados de Cabeça Gorda, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Silves, dia 04 de dezembro de 2019. 
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 850)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral da Casa do Povo de Salvada, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação à Baixa da Banheira, dia 16 de 
novembro de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 851)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Juvenil Coral e Etnográfico Rouxinóis do Alentejo, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação à Figueira da Foz, 
dia 12 de janeiro de 2020.-------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 852)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Sementes de Vida, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Lisboa com um grupo de crianças e jovens para 
assistirem à peça de Teatro “O Corcunda de Notre Dame”, no auditório Carlos Paredes, em 
Benfica, dia 18 de dezembro de 2019.----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 853)----------------------------------------------- 
 
 

2.17. – Autorização genérica para dispensa de autorização prévia da 
Assembleia Municipal no âmbito da lei dos Compromissos;------------------------- 

 
Na sequência da autorização genérica para dispensa de autorização prévia da Assembleia 
Municipal no âmbito da Lei dos Compromissos, aprovada em Assembleia Municipal realizada 
em 24 de setembro de 2018, informa-se os seguintes compromissos plurianuais assumidos ao 
abrigo da referida autorização genérica:------------------------------------------------------------------------- 
 

Nº Proc. Descrição Valor 
mensal 

Valor 
(isentos iva) 

2019 2020 

 
CPR_038

_2019 

Aquisição de serviços com vista à 
criação de uma equipa 
multidisciplinar – 1 Animador 
Sociocultural 

 
1.000,00 € 

 
9.000,00 € 

 
2.000,00 € 

 
7.000,00 € 

CPR_039
_2019 

Aquisição de serviços com vista à 
criação de uma equipa 
multidisciplinar – 1 Psicólogo Escolar 

 
1.000,00 € 

 
9.000,00 € 

 
2.000,00 € 

 
7.000,00 € 
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CPR_040
_2019 

Aquisição de serviços com vista à 
criação de uma equipa 
multidisciplinar – 1 Psicólogo Clinico 

 
1.000,00 € 

 
9.000,00 € 

 
2.000,00 € 

 
7.000,00 € 

 
CPR_041

_2019 

Aquisição de serviços com vista à 
dinamização da atividade "Cante na 
Escola" – EB de Baleizão, Neves, 
Santa Vitória e Penedo Gordo 

 
852,50 € 

 
6.820,00 € 

 
1.705,00 € 

 
5.115,00 € 

CPR_042
_2019 

Aquisição de serviços com vista à 
criação de uma equipa 
multidisciplinar – 1 Terapeuta da Fala 

 
1.000,00 € 

 
9.000,00 € 

 
2.000,00 € 

 
7.000,00 € 

 
CPR_043

_2019 

Aquisição de serviços com vista à 
dinamização da atividade "Cante na 
Escola" – Centro Escolar de Santiago 
Maior 

 
1.255,50 € 

 
10.044,00 € 

 
2.511,00 € 

 
7.533,00 € 

CPR_044
_2019 

Aquisição de serviços com vista à 
dinamização da atividade "Cante na 
Escola" – Centro Escolar Mário Beirão 

 
1.488,00 € 

 
11.904,00 € 

 
2.976,00 € 

 
8.928,00 € 

 
CPR_045

_2019 

Aquisição de serviços com vista à 
dinamização da atividade "Cante na 
Escola" – EB de Albernoa, Salvada, 
Santa Clara do Louredo e Cabeça 
Gorda 

 
 

744,00 € 

 
 

5.952,00 € 

 
 

1.488,00 € 

 
 

4.464,00 € 

AD_051_
2019 

Aquisição de serviços com vista à 
criação de uma equipa 
multidisciplinar – 1 Terapeuta da Fala 

 
1.000,00 € 

 
9.000,00 € 

 
2.000,00 € 

 
7.000,00 € 

 

Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.18. – Resumo Diário de Tesouraria nº 219, relativo ao dia dezanove de 
novembro de dois mil e dezanove;------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de um milhão, 
setecentos e quarenta e dois mil, trezentos e trinta e dois euros e noventa e um cêntimos, 
sendo um milhão, trezentos e sessenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e nove euros e 
setenta e nove cêntimos de operações orçamentais e trezentos e setenta e cinco mil, 
seiscentos e setenta e três euros e doze cêntimos de operações não orçamentais.-----------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
A munícipe Irene Martins, concessionária há quinze anos do quiosque de venda de flores sito 
no Cemitério de Santa Clara, em Beja, fez a seguinte exposição:------------------------------------------
Este ano, foi dada autorização a um senhor chamado Jorge António Azinheira, que vende no 
Mercado de Santo Amaro, a vender flores ao lado do quiosque em referência do dia 30 de 
outubro a 04 de novembro, e que por lei apenas pode vender materiais de propagação. Ora 
dizendo o Regulamento Municipal de Venda Ambulante no seu nº 1 do artigo 20º, que “…é 
proibida a venda ambulante em locais a menos de cem metros de estabelecimentos com o 
mesmo ramo.”, perguntou se consideram justa esta situação uma vez que sempre cumpriu 
todas as regras que lhe foram impostas pela Câmara Municipal, desde a instalação de ramal de 
água, ramal de luz, o próprio quiosque em si, que ao fim de alguns anos infelizmente foi alvo 
de vandalismo mas que voltou a reerguer, e uma vez que paga de renda mensal por 6m2, 
426,09 € mais água e luz. Acrescentou que o assunto está entregue à sua advogada, que por 
ironia do destino é a Drª Áurea Dâmaso, que irá intervir junto da Câmara Municipal.---------------
Aproveitou ainda para sugerir que fosse colocado um corrimão ao lado da rampa para as 
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pessoas mais idosas se segurarem e também que fosse equacionada a hipótese de instalar 
alguns bancos em frente à Casa Mortuária, disse.------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda referiu ter sido ele a emitir o despacho autorizando a venda 
ambulante nesse período e fê-lo com base no Regulamento e com base numa informação dos 
serviços no dia 10 de outubro de 2019. Dessa informação consta o seguinte: “Analisado o 
procedimento da concessão, verifica-se que em 30 de março de 2005, foi celebrado o contrato 
de concessão de um lugar para instalação e exploração de um quiosque amovível a título 
precário, sito no Cemitério de Santa Clara, em Beja, entre a Câmara Municipal e Irene Maria 
Romana Martins, com a duração de três anos, cujo prazo é renovável sucessiva e 
automaticamente por períodos de um ano, salvo se não for denunciado por qualquer uma das 
partes. Das condições da concessão não consta qualquer exclusividade de venda a favor da 
concessionária no espaço público confinante ao quiosque com o mesmo ramo de comércio. O 
programa do procedimento refere, no artigo 7º, que a nenhum concorrente será concedido 
mais do que um lugar, mas nada define quanto à distância a que devem ficar os vendedores 
ambulantes quando está no mesmo ramo de comércio. Por outro lado, no que diz respeito às 
zonas e locais de venda ambulante no Concelho de Beja, estabelece o artigo 39º, nº 1 do 
Regulamento de Atividades de Comércio a Retalho não Sedentária que: “É permitido o 
exercício de venda ambulante em toda a área do Município de Beja salvo as situações previstas 
no artigo seguinte e ainda quando por razões de interesse público for necessário restringir ou 
alterar alguma zona ou local onde usualmente se exerce esta atividade mediante o prévio 
parecer das respetiva Juntas de Freguesia.”. O artigo 40º que se refere a restrições diz: “Sem 
prejuízo do disposto no artigo anterior e salvo devidamente justificado o exercício da atividade 
de venda ambulante é proibida no Centro Histórico de Beja. O exercício da venda ambulante 
também é proibido a menos de 50m de Museus, Igrejas, Hospitais, Escolas, paragens de 
transportes públicos, Monumentos Nacionais, Tribunais e estabelecimentos fixos com o 
mesmo ramo de comércio.”, portanto, como o quiosque não é um estabelecimento fixo, não 
se aplica o artigo 40º e a decisão que tomou foi com base no Regulamento e na informação 
que lhe foi prestada pelos serviços e tomou-a em consciência. Contudo pela exposição 
apresentada hoje, poderá refletir se o Regulamento se deve manter mas da parte do executivo 
tem havido compreensão acerca das necessidades do estabelecimento e sempre procurou 
dentro dos regulamentos responder favoravelmente, portanto está absolutamente ciente do 
ato que praticou.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à Drª Áurea Dâmaso cá estará para resolver o assunto com ela e no caso de não 
haver acordo pois seguir-se-ão os trâmites normais que estes processos implicam, disse.--------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente às questões colocadas pelo 
munícipe Hélder Parrinha sobre as casas de banho junto ao Castelo, 2ª fase do Hospital de 
Beja, médicos e eletrificação da ferrovia Casa Branca-Beja, informou o seguinte.--------------------
A obra das casas de banho junto ao Castelo está a ser executada por administração direta e só 
depois de estar concluída se saberá o valor dos materiais aplicados. Até agora os serviços 
indicaram-lhe duas datas, a primeira foi 20 de setembro e a segunda 08 de novembro. Sabe 
que neste momento falta colocar as janelas e portanto a obra estará muito perto de ficar 
concluída, contudo não está minimamente satisfeito com o decorrer da mesma que iniciou no 
início da primavera.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à eletrificação da ferrovia, daquilo que sabe, não vai ser de imediato. O projeto 
está a ser desenvolvido e só depois se poderá passar à eletrificação. Tem duas informações 
uma oficial e outra nem tanto. Uma é o que consta no Plano Nacional de Investimentos, 
nomeadamente que a ferrovia será concretizada entre 2021 e 2025. Outra, foi o compromisso 
que o senhor Primeiro-Ministro, na qualidade de candidato a deputado, assumiu em Beja, num 
comício de campanha eleitoral, onde disse que antes de 2025 a eletrificação estaria concluída. 
Relativamente à 2ª fase do Hospital de Beja, referiu não haver neste momento mais nenhuma 
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informação para além daquela que já deu face às perguntas que o senhor Hélder tinha feito 
em reuniões anteriores mas não vê que a mesma tenha grandes possibilidades de integrar um 
Orçamento de Estado muito proximamente, 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 dezassete horas 
da qual, para constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro, que eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, nomeado por 
deliberação de câmara, 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 unanimidade em reunião 

de câmara realizada em 04 de 

dezembro de 2019 


		2019-12-05T09:06:01+0000
	JOÃO DANIEL FRAZÃO FELÍCIO


		2019-12-09T08:53:53+0000
	[Assinatura Qualificada] Paulo Jorge Lúcio Arsénio




