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Ata número vinte e cinco, relativa à reunião de câmara ordinária, 
realizada a dezoito de dezembro do ano dois mil e dezanove;--------------------- 

 
Pelas dez horas reuniu no Salão Nobre do edifício do ex-Governo Civil, o Executivo Municipal, 
sob a presidência de Luís Alberto da Silva Miranda, Vice-Presidente da Câmara, estando 
presentes os(as) senhores(as) vereadores(as), 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.---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
Constatou-se a falta do senhor Presidente da Câmara, Paulo Jorge Lúcio Arsénio, 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 Vice-Presidente, que iniciou os trabalhos da seguinte forma:-------------------- 
 
 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata no 24/2019;------------------------------------------- 

 
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 a ata nº 24/2019, relativa à reunião de câmara 
realizada em quatro de dezembro de dois mil e dezanove, que foi previamente distribuída por 
todos os eleitos e aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 884)---------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado lamentou profundamente o facto dos vereadores em regime de não 
permanência não terem recebido qualquer convite para o habitual jantar de Natal do 
Município de Beja que se realiza na próxima sexta-feira, dia 20, situação que nunca tinha 
acontecido em tantos anos que o mesmo se realiza, informando desde logo que pessoalmente 
não irá estar presente até porque entretanto marcou outras coisas.------------------------------------ 
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O vereador Luís Miranda pediu imensa desculpa por esta situação e embora este assunto não 
seja da sua responsabilidade assume essa falha da Câmara Municipal porque evidentemente 
os senhores vereadores em regime de não permanência estarão convidados. O Gabinete de 
Recursos Humanos é que tratou deste assunto e deve ter havido algum lapso uma vez que eles 
próprios também não receberam qualquer convite. Assim, reformulou o convite e pediu ao 
senhor vereador para reconsiderar porque fariam muito gosto que os vereadores 
participassem no jantar.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino informou que as indicações foram para que todos fossem 
convidados como é lógico, se houve alguma falha assumem-na, porque obviamente que os 
vereadores em regime de não permanência fazem parte do executivo e estão convidados. Irá 
ainda hoje pedir para reencaminharem o email com o convite porque provavelmente terá 
acontecido algum lapso.----------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou ainda, relativamente à questão colocada na última reunião de câmara sobre as 
comparticipações nacionais dos projetos sociais, que voltou a confirmar e realmente não 
existe qualquer verba em atraso, disse.-------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à ordem do dia.---------------------------------- 
 
 

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

 
 

2.1. – Encerramento da INOVOBEJA, E.M. – Pagamentos finais e anulação 
de dívida à Câmara Municipal de Beja;------------------------------------------------------------ 

 
Presente o processo relativo ao encerramento da INOVOBEJA – Empresa Municipal de 
Desenvolvimento, E.M., que constitui documento anexo número um e faz parte integrante da 
presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade efetuar a transferência de 19.250,45 € para a INOVEBEJA para 
liquidação das faturas desta em divida conforme relação elaborada pelo Administrador 
Liquidatário, Ricardo Silva, bem como assumir os encargos necessários para a escritura de 
liquidação. Mais foi deliberado considerar como extintas todas as dívidas que essa empresa 
tenha ao Município de Beja, aprovar o balanço de partilha e listas de ativos e passivos. 
Submeta-se à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 885)---------------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de aprovação da repartição de encargos relativa ao 
Empréstimo BEI – Reabilitação do edifício do Mercado Municipal de 
Beja;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Parecer de 03 de dezembro de 2019, do Gabinete Jurídico, relativo à instrução do processo de 
empréstimo BEI, que carece de visto prévio do Tribunal de Contas, no montante de 573.165,95 
€, visando o financiamento parcial da contrapartida nacional da Operação Portugal 2020 
ALT20-04-2316-FEDER-000089 – Reabilitação do edifício do Mercado Municipal de Beja.-----------
Analisadas as peças instrutórias do presente processo de recurso ao crédito e atenta a 
natureza da entidade financiadora, o BEI, são dispensadas outras formalidades de escolha da 
entidade bancária.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Verifica-se que a Câmara Municipal, em 21 de agosto de 2019, deliberou por unanimidade a 
contratação de empréstimo à linha de crédito BEIPT2020 para o efeito supra referido, no 
montante de 573.165,95 €, pelo prazo de 15 anos, com amortizações semestrais, com um 
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período de carência de três anos, e pagamento de juros semestral e taxa de juro variável, e 
submeter à Assembleia Municipal para autorização, o que veio a acontecer a 23 de setembro 
de 2019, tendo esta, assim, deliberado por unanimidade nessa conformidade.-----------------------
Conhecida, agora, a repartição de encargos, que constitui documento anexo número dois e 
faz parte integrante da presente ata, é necessário que esta seja autorizada pela Assembleia 
Municipal, sob proposta da Câmara respetiva.-----------------------------------------------------------------
Posteriormente e conhecidas as cláusulas contratuais devem estas ser aprovadas pela Câmara 
Municipal, enquanto órgão executivo, por corresponderem às condições do presente 
empréstimo, que a Assembleia Municipal já tinha aprovado em 23 de setembro de 2019.--------
Acresce que o investimento a que diz respeito o presente empréstimo, juntamente com outros 
empréstimos para outros tantos investimentos ao ultrapassarem 10% das despesas de 
investimento previstas no orçamento do exercício, são submetidos, independentemente da 
sua inclusão no plano plurianual de atividades, a discussão e a autorização prévia da 
assembleia municipal, como dispõe o artigo 51º, nº 2, da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro, 
na sua atual redação.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Concluindo, é neste contexto que os órgãos municipais, a Câmara e Assembleia, deverão 
ponderar aprovar os documentos para que o presente processo seja submetido ao douto 
Tribunal de Contas, para recolha de visto prévio favorável respetivo, que, resumindo, constará 
do seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprovação da repartição de encargos pela Assembleia Municipal;---------------------------------------
Aprovação das cláusulas contratuais pela Câmara Municipal;----------------------------------------------
Aprovação pela Assembleia Municipal dado o orçamento de exercício ser ultrapassado, em 
mais de 10%, nas despesas de investimento nele previstas.------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

886)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.3. – Proposta de aprovação da repartição de encargos relativa à 
empreitada de reabilitação do edifício do Mercado Municipal de Beja;----- 

 
Registo nº 9683, de 12 de dezembro de 2019, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que prevê a alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei dos Compromissos e 
Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, com a redação dada 
pela Lei nº 22/2015, de 17 de março, que a assunção de compromissos plurianuais está sujeita 
a autorização prévia da Assembleia Municipal, devendo assim submeter-se a esse órgão a 
proposta de aprovação da repartição de encargos prevista para esta empreitada.-------------------
Assim, presente o cronograma financeiro da proposta classificada em primeiro lugar para 
efeitos de adjudicação e prevendo-se que em 2020 possa ser executado o correspondente aos 
primeiros 9 meses de obra, propõe-se a aprovação da repartição de encargos que se apresenta 
seguidamente, cujos valores para 2020 são até inferiores ao estimado no PPI e Orçamento já 
entretanto aprovado:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2020 ……………………………………………………………………………………………………………. 967.062,86 € + IVA 
2021 …………………………………………………………………………………………………………. 1.012.937,14 € + IVA 
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

887)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.4. – Proposta de adjudicação e aprovação da minuta de contrato;----------- 

 
Registo nº 8221, de 25 de outubro de 2019, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo a adjudicação da empreitada de reabilitação e refuncionalização do 
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edifício da piscina municipal descoberta, à Efima – Eficiência, Instalações e Manutenção, 
Ldª/Pentatipo, Ldª, pelo valor de 1.793.105,20 € (s/IVA incluído).-----------------------------------------
Ao abrigo do nº 1do artigo 98º do Código dos Contratos Públicos, 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, a minuta de contrato, que constitui documento anexo número três e faz parte 
integrante da presente ata, deverá ser aprovada em simultâneo com a decisão de 
adjudicação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos do disposto no artigo 290º-A do CCP, propõe-se que o gestor do contrato a 
identificar no seu texto possa ser o Engº João Duarte Baptista Margalha.------------------------------
Foi deliberado por unanimidade adjudicar nos termos propostos e aprovar a minuta de 
contrato.(Deliberação nº 888)---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Lançamento de Derrama;------------------------------------------------------------------------ 

 
Informação de 12 de dezembro de 2019, do Chefe de Gabinete do Presidente, Nuno Pancada, 
informando que, na sequência das alterações à Lei nº 73/2013, de 03 de setembro, que 
estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, 
introduzidas pelas Lei nº 51/2018, de 16 de agosto, os municípios que não tenham aprovado o 
regulamento a que se refere o nº 2 do artigo 16º da Lei nº 73/2013, apenas podem lançar, 
para além da taxa geral prevista no nº 1 do artigo 18º desta lei, uma taxa reduzida para os 
sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior não tenha ultrapassado os 
150.000,00 €, nos termos do nº 24 desta disposição.-------------------------------------------------------
Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. A Assembleia Municipal de Beja, na reunião ordinária de 25 de novembro de 2019, 
deliberou lançar, sob proposta da Câmara Municipal, para o ano 2019, uma derrama de 1,5% 
sobre o lucro tributável das empresas com volume de negócios superior a 150.000,00 € e 
isentar do seu pagamento as empresas com volume de negócios igual ou inferior a esse 
montante;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Dada a complexidade das matérias em causa, ainda se encontra em fase de preparação a 
elaboração de proposta de Regulamento de Atribuição de Benefícios Fiscais do Município de 
Beja, nos termos do nº 2 do artigo 16º da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro;-----------------------
3. O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, autorizou, por Despacho nº 36/2019/XXII, de 25 
de novembro, a prorrogação do prazo para a comunicação das taxas e isenções de derrama 
municipal para 31 de dezembro do corrente ano.------------------------------------------------------------
Propõe-se que:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Seja proposta à Assembleia Municipal a revogação da deliberação de 25 de novembro de 
2019, uma vez que contraria o disposto no nº 24 do artigo 18º da Lei nº 73/2013, de 03 de 
setembro;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Seja proposto à Assembleia Municipal para o ano 2019, o lançamento de uma derrama de 
1,5% sobre o lucro tributável das empresas com volume de negócios superior a 150.000,00 € 
e de uma taxa reduzida de 0,01% para os sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano 
anterior não tenha ultrapassado os 150.000,00 €.-----------------------------------------------------------
Foi deliberado, com o voto de qualidade do Senhor Vice-Presidente da Câmara e os votos 
contra dos vereadores da CDU, propor à Assembleia Municipal a revogação da deliberação 
tomada em 25 de novembro de 2019 e que seja lançada, para o ano 2019, uma derrama de 
1,5% sobre o lucro tributável das empresas com lucro superior a 150.000,00 € e de uma taxa 
reduzida de 0,01% para os sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior não 
tenha ultrapassado os 150.000,00 €.(Deliberação nº 889)---------------------------------------------------- 
 
Os vereadores da CDU votaram contra por considerarem que houve tempo mais que suficiente 
para trabalhar o Regulamento de Atribuição de Benefícios Fiscais do Município de Beja e 



 

Página 5 de 19 
 

aplicá-lo já este ano, uma vez que a legislação é de 2018 e portanto esta proposta surge de 
uma inércia da Câmara Municipal de Beja e irá onerar as empresas ao revogar-se a deliberação 
já tomada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

2.6. – Proposta de venda do lote de terreno A6 localizado na Área de 
Expansão Industrial Norte do Município de Beja;------------------------------------------- 

 
Presente o memorando de entendimento a celebrar entre o Município de Beja e a empresa 
Erfolconter, Ldª, que constitui documento anexo número quatro e faz parte integrante da 
presente ata, para venda do lote de terreno A6, localizado na Área de Expansão Industrial 
Norte do Município, com a área de 1.076 m2, pelo valor de 31.500,00 €, uma vez que o referido 
lote se encontra disponível, dado que não foram apresentadas propostas para a compra do 
mesmo no concurso público que foi realizado para o efeito.-----------------------------------------------
Foi deliberado aprovar com o voto de qualidade do Senhor Vice-Presidente da Câmara e 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 890)------------------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Proposta de aprovação das condições de venda e edital para 
alienação em hasta pública de dois lotes de terreno, sitos no Loteamento 
Municipal de Vila Azedo;----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 21851, de 10 de dezembro de 2019, da Divisão de Administração Urbanística, 
propondo, uma vez que é intenção da Câmara Municipal colocar em hasta pública os dois lotes 
de terreno constituídos através do loteamento supra citado, a aprovação das condições de 
venda, que constituem documento anexo número cinco e fazem parte integrante da presente 
ata, e o seguinte edital a afixar:------------------------------------------------------------------------------------
“Luís Alberto da Silva Miranda, Vereador do Pelouro do Urbanismo da Câmara Municipal e 
Beja FAZ SABER QUE, o Município de Beja vai realizar no dia 23 de janeiro de 2019, pelas 17:00 
horas, na Sala de Reuniões do Edifício dos Serviços Técnicos da Câmara Municipal, sito na Rua 
de Angola nº 5, em Beja, a alienação em hasta pública de dois lotes de terreno, destinado à 
habitação própria e permanente dos adquirentes.------------------------------------------------------------
O Lote de terreno nº 1, situa-se em Vila Azedo, freguesia de Nossa Senhora das Neves, 
concelho de Beja, com a área total de 569,00m², descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Beja sob o nº 1535/201911, da freguesia de Nossa Senhora das Neves e inscrito na matriz 
predial urbana da freguesia de Nossa Senhora das Neves sob o nº 1565-P.----------------------------
O Lote de terreno nº 2, situa-se em Vila Azedo, freguesia de Nossa Senhora das Neves, 
concelho de Beja, com a área total de 586,00m², descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Beja sob o nº 1536/201911, da freguesia de Nossa Senhora das Neves e inscrito na matriz 
predial urbana da freguesia de Nossa Senhora das Neves sob o nº 1566-P.----------------------------
O valor base da licitação é de € 20 000,00 (vinte mil euros), sendo que, em caso de empate, os 
lanços mínimos são de € 100,00.-----------------------------------------------------------------------------------
A modalidade de pagamento: o pagamento do valor da adjudicação será efetuado, 10% no ato 
de arrematação e os restantes 90% antes da transferência da propriedade.---------------------------
A hasta pública será dirigida pela Comissão do Procedimento, nomeada expressamente para o 
efeito.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
As propostas são apresentadas, em invólucro fechado, no início do ato público, no local, data e 
hora acima mencionados.--------------------------------------------------------------------------------------------
As normas de venda da presente alienação estão em anexo ao presente edital e estão 
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igualmente disponíveis para consulta na Divisão de Administração Urbanística, durante as 
horas normais de expediente e no sítio da internet: www.cm-beja.pt.----------------------------------
Para constar se publica este e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do 
costume.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 891)---------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Proposta de aprovação do início do processo de planeamento do 
Plano de Intervenção em Espaço Rústico da Herdade da Figueirinha;--------- 

 
Registo nº 9643, de 11 de dezembro de 2019, da Divisão de Administração Urbanística, 
informando que tendo terminado o período de apresentação de reclamações ou sugestões, 
sem que tivesse sido apresentada qualquer proposta, está o processo em condições de ser 
iniciado devendo o responsável pela elaboração do mesmo, na sequência do contrato para 
planeamento celebrado coma Câmara Municipal, ser informado deste facto e que deverá dar 
inicio ao processo para cumprimento dos prazos contratados.--------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 892)---------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Proposta de abertura de discussão pública relativa ao Plano de 
Intervenção em Espaço Rústico de Vale Travessos;---------------------------------------- 

 
Registo nº 9670, de 11 de dezembro de 2019, da Divisão de Administração Urbanística, 
informando que tendo sido aprovado condicionado o PIER de Vale Travessos de acordo com a 
ata final, e uma vez efetuadas as alterações recomendadas, está o processo em condições de 
ser submetido a discussão pública nos termos definidos na lei.-------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a discussão pública.(Deliberação nº 893)---- 
 
 

2.10. – Proposta de classificação de imóvel sito na Rua Dr. Aresta Branco, 
nos 20 a 28, em Beja, como Monumento de Interesse Municipal;---------------- 
 
Presente o Relatório Final:-------------------------------------------------------------------------------------------
1. Enquadramento e Objetivos: A classificação como monumento municipal do edifício com os 
nºs 20 a 28 da Rua Dr. Aresta Branco, em Beja, está enquadrada nas bases da política e do 
regime jurídico de proteção e valorização do património cultural, designadamente a Lei nº 
107/2001, de 08 de setembro e o Decreto-Lei nº 309/2009, de 23 de outubro (alterado pelo 

Decreto-Lei nº 115/2011, de 05 de dezembro e pelo Decreto-Lei nº 265/2012, de 28 de dezembro). É 
assim, da competência da Câmara Municipal a sua classificação, tal como se prevê no artigo 
94º da Lei nº 107/2001, de 8 de setembro, bem como no artigo 57º do Decreto-Lei nº 
309/2009, de 23 de outubro. Este relatório vem também dar cumprimento ao disposto no 
artigo 29º do Decreto-Lei acima referido (alterado pelo Decreto-Lei nº 115/2011, de 05 de 

dezembro e pelo Decreto-Lei nº 265/2012, de 28 de dezembro).------------------------------------------------
2. Abertura de Procedimento: A abertura de procedimento para classificação do imóvel deveu-
se à iniciativa do proprietário, que, em fevereiro de 2013, numa carta dirigida ao Presidente da 
Câmara, vinha solicitar a classificação do edifício como de “interesse municipal”, chamando já 
a atenção para um conjunto de caraterísticas patrimoniais e arquitetónicas que, na sua 
opinião, justificavam a distinção. A Câmara Municipal, nessa altura, procedeu à consulta da 
Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) solicitando, em 09 de julho de 2013, a emissão de 
parecer sobre a eventual classificação como de “interesse municipal” do imóvel referenciado. 
A DGPC, através da Direção Regional de Cultura do Alentejo e por despacho da Diretora-Geral 
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(17/12/2013) informava que nada tinha a opor à classificação do imóvel como de interesse 
municipal, relembrando, todavia, que a categoria de “imóvel de interesse municipal” não 
existia, devendo a almejada classificação do edifício ficar enquadrada na categoria “de 
monumento de interesse municipal” (MIM). Perante esta resposta da DGPC, o processo de 
classificação deste imóvel e por vontade do interessado, ficou parado. Em fevereiro deste ano 
(2019), o proprietário apresenta uma nova declaração de interesse na classificação do edifício, 
tendo a Câmara Municipal, por despacho do Vereador do Pelouro do Urbanismo, em 25 de 
março de 2019, e após nova consulta à Direção Regional de Cultura do Alentejo, deliberado 
favoravelmente a abertura de procedimento tendo em vista a eventual classificação do imóvel 
como de interesse municipal, nos termos do disposto no artigo 25º da Lei nº 107/2001, de 08 
de setembro e dos artigos 8º e seguintes do Decreto-Lei nº 309/2009, de 23 de outubro. Em 
virtude dessa deliberação e em obediência ao previsto nos artigos 9º a 11º do Decreto-Lei 
acima referido, foram efetuadas as seguintes diligências: a) Publicação do Aviso nº 13036/2019 
na 2ª série do Diário da República, em 16 de agosto de 2019 e b) Divulgação no Boletim 
Municipal Eletrónico.--------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Audiência Prévia: O período de audiência prévia a eventuais interessados foi fixado também 
pelo Aviso nº 13036/2019, de 16 de agosto, pelo prazo de 30 dias úteis a contar da data de 
publicação no DR, ou seja até 27 de setembro de 2019. Aquando da publicação do referido 
aviso foram ainda feitas as notificações e publicações legais. Não se verificaram quaisquer 
sugestões ou reclamações.------------------------------------------------------------------------------------------
4. Parecer da Direção Regional de Cultura do Alentejo: O parecer da DRCALEN foi solicitado 
através do ofício DPO 3996/2013, ofício nº 4861/OF/2013. Nesse ofício informava a Câmara 
Municipal que tinha sido tomada a decisão de abertura de um procedimento de classificação 
de “interesse municipal” de um imóvel sito na Rua Dr. Aresta Branco, nºs 20 a 28, União de 
Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da Feira, em Beja.-----------------------------------------
A informação nº 460/DSCB/CV/2013 da DRCALEN, depois recebida, não colocava quaisquer 
objeções à pretendida classificação, referindo mesmo que o imóvel representava um “valor 
cultural de significado predominante para o município de Beja”, salientando, no entanto, que a 
classificação a obter teria que ser encontrada na categoria de “monumento de interesse 
municipal”, conforme as disposições do artigo 15º da Lei nº 107/2001, de 08 de setembro, lei 
que estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do património 
cultural e que regula as categorias de bens. Este parecer veio com despacho da Direção-Geral 
do Património Cultural, (DBC/DPIMI/UCC – CPS 114261) datado de 31/12/13.---------------------------
Conclusão:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Considerando que o disposto na alínea t) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, determina que compete à Câmara Municipal “assegurar, incluindo a possibilidade 
de constituição de parcerias, o levantamento, classificação, administração, manutenção, 
recuperação e divulgação do património natural, cultural, paisagístico e urbanístico do 
município” (…);---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Considerando que a caraterização histórico-artística e arquitetónica que sustenta a proposta 
de classificação do imóvel como de interesse municipal (IP), apoiada pelo parecer da DGPC 

(Direção-Geral do Património Cultural) que refere nada ter a opor à classificação apontada, 
sublinhando que o edifício não poderá ser inscrito nas categorias de monumento nacional 
(MN) ou interesse público (IP), mas, isso sim, na categoria de monumento de interesse 
municipal (MIM), frisando, no parecer emitido, que o imóvel representa “um valor cultural de 
significado predominante para o município de Beja”;--------------------------------------------------------
3. Considerando o parecer da Associação de Defesa do Património de Beja, que, solicitada a 
pronunciar-se sobre esta pretensão, refere que o edifício em causa é “exemplar único no 
centro histórico”, representando “uma fase de transição do neoclássico e a fase do 
romantismo português” merecendo “ser classificado como monumento de interesse 
municipal, dando um exemplo de criação arquitetónico e de continuidade temporal e 
artística”;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4. Considerando estar concluído o prazo legal estabelecido para a audiência prévia de 
interessados;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Considerando, assim, tudo o acima aduzido, considera-se estarem reunidas as condições 
necessárias a uma decisão final favorável à classificação do imóvel com os nºs 20 a 28 da Rua 
Dr. Aresta Branco, União das Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da Feira, na cidade 
de Beja, como Monumento de Interesse Municipal.----------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 894)---------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Proposta de homologação de ata;-------------------------------------------------------- 

 
Presente a ata relativa ao ato público para adjudicação de arrendamento do prédio rústico 
denominado Courela da Atalaia:----------------------------------------------------------------------------------
“Decorreu no dia 10 de dezembro de 2019, pelas 17:00 horas, no edifício dos Paços do 
Concelho do Município de Beja, uma hasta pública para adjudicação do arrendamento rural de 
campanha, para o cultivo de aveia ou tremoço, referente ao prédio rustico denominado 
“Courela da Atalaia” sito na freguesia de Salvada com a matriz rústica nº 32, secção D, com a 
área total de 26,974 hectares, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 
11993 do livro 31 e aí inscrito a favor do Município de Beja.-----------------------------------------------
O ato foi presidido pelo senhor vereador da Câmara Municipal de Beja, Luis Alberto da Silva 
Miranda, e estiveram presentes os técnicos municipais, Juvenal Bastos da Cunha e Ana Maria 
Ramôa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O senhor vereador Luis Miranda abriu a reunião lendo o edital que definia os procedimentos 
relativos ao ato publico sublinhando que estava em causa a adjudicação do arrendamento 
rural da campanha por dois anos, a quem oferecesse a renda mais elevada, que não poderia 
ser inferior a 1.550,00 € (mil quinhentos e cinquenta euros) anuais.-----------------------------------------
Foram de seguida entregues duas propostas, que foram abertas da presença dos concorrentes 
e que constituem anexo à presente ata.-------------------------------------------------------------------------
Foram do seguinte teor as propostas:----------------------------------------------------------------------------
Apresentada por Rogério M. Palma – 3.050,00 € (três mil e cinquenta euros) pelo arrendamento 
de dois anos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apresentada por Carlos Manuel Rodrigues Baltazar – 1.510,00 € (mil quinhentos e dez euros) 
pelo arrendamento de dois anos.----------------------------------------------------------------------------------
Tendo em conta que os valores anuais propostos, 1.525,00 € (mil quinhentos e vinte o cinco 

euros) num caso e 755,00 € (setecentos e cinquenta e cinco euros) no outro, eram inferiores ao 
valor mínimo definido nas condições deste procedimento, não foi possível adjudicar o 
arrendamento a qualquer dos concorrentes, que desse facto tomaram conhecimento.------------
Por não haver mais nada a tratar deu-se por encerrado o ato público do qual se elabora a 
presente ata que vai ser assinada pelos participantes.”------------------------------------------------------
Foi deliberado homologar por unanimidade.(Deliberação nº 895)------------------------------------------ 
 
 

2.12. – Proposta de abertura de discussão pública da alteração ao 
Regulamento de Trânsito do Município de Beja;-------------------------------------------- 

 
Registo nº 9690, de 12 de dezembro de 2019, do Gabinete de Trânsito, informando que a 
presente proposta de alteração ao Regulamento de Trânsito do Município de Beja, que 
constitui documento anexo número seis e faz parte integrante da presente ata, tem por 
objetivo estabelecer as regras referentes ao ordenamento do trânsito nas vias do domínio 
público municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Pretende-se assim um instrumento que possa regular de forma eficaz a circulação, paragem e 



 

Página 9 de 19 
 

estacionamento nas vias públicas e equiparadas, sob jurisdição do Município de Beja e, neste 
sentido, melhorar a qualidade de vida dos Munícipes.-------------------------------------------------------
As recentes alterações na legislação, no que diz respeito à fiscalização das áreas de 
estacionamento concessionadas, às interrupções e condicionamentos de trânsito na via 
pública, exige uma adaptação do Regulamento Municipal de Trânsito às novas regras 
estabelecidas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por outro lado, e atendendo que os parques de estacionamento têm regulamentos próprios 
(Avenida Miguel Fernandes, Mouraria e Casa da Cultura) é proposto retirar as regras específicas 
sobre estes parques.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Considera-se ainda que as taxas referentes às interrupções de trânsito, emissão de cartões e 
estacionamento pago de superfície devem constar em anexo ao presente regulamento.----
Propõe-se que a proposta de alteração ao Regulamento de Trânsito seja apresentada em 
reunião de câmara e caso mereça aprovação, seja colocada à discussão pública, seja 
apresentada em sede de Comissão Municipal de Trânsito para, finalmente, e caso mereça 
aprovação nas várias etapas seja apreciada na Comissão de Regulamentos e finalmente siga 
para apreciação na Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a alteração a discussão 
pública.(Deliberação nº 896)------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.13. – Proposta de aprovação da 1ª Alteração ao Regulamento 
Municipal de Acesso às Portas de Mértola (Baixa de Beja) e das 
Intervenções no Espaço Público;----------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 9396, de 03 de dezembro de 2019, do Gabinete de Trânsito, informando que a o 
projeto de alteração ao Regulamento de Acesso às Portas de Mértola (Baixa de Beja) e das 
Intervenções no Espaço Público, que constitui documento anexo número sete e faz parte 
integrante da presente ata, foi publicado em Edital na data de 23 de setembro de 2019, para 
consulta pública por 30 dias. Da consulta pública não resultou qualquer objeção à sua 
aprovação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pelo exposto, propõe-se que o referido Regulamento seja apresentado em reunião de Câmara 
e de Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

897)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

2.14. – Proposta de aprovação de Adenda a Protocolo;-------------------------------- 

 
Registo nº 9702, de 12 de dezembro de 2019, do Gabinete de Trânsito, informando que no 
âmbito do PART – Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos, propõe-se 
que seja aprovada a adenda ao contrato celebrado entre a Câmara Municipal de Beja com a 
Rodoviária do Alentejo, que constitui documento anexo número oito e faz parte integrante da 
presente ata, no sentido de:----------------------------------------------------------------------------------------
1. promover o transporte público nas camadas mais jovens, alargando o passe estudante a 
todos os utentes que comprovem ter essa categoria, medida a implementar através do PART 

2019, com efeitos nos meses de janeiro a março de 2020;--------------------------------------------------
2. apoiar as famílias mais carenciadas e criar uma situação de igualdade nos vários 
Agrupamentos Escolares da cidade de Beja, pagando o diferencial dos passes 4-18 e sub23, 
que não é comparticipado pelo Instituto de Mobilidade e dos Transportes que atualmente só 
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está a ser aplicado na Escola de Santa Maria.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 898)---------------------------------------------- 
 
 

2.15. – Proposta de aprovação do Plano de Transportes Escolares 
2019/2020;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 4624, de 11 de junho de 2019, do Serviço de Educação – Gestão Escolar, propondo a 
aprovação do Plano de Transportes 2019/2020, que constitui documento anexo número nove 
e faz parte integrante da presente ata, e, no seu âmbito, o estabelecimento dos Protocolos 
com a União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja, com a União de Freguesias de Salvada 
e Quintos e com a União de Freguesias de Albernoa e Trindade tendo em vista o transporte 
dos respetivos alunos em circuito especial.---------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 899)---------------------------------------------- 
 
 

2.16. – Proposta de adesão;------------------------------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 4733, de 11 de novembro de 2019, do Serviço de Ação e Desenvolvimento Social, 
informando que a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e a Comissão para a 
Cidadania e Igualdade do Género (CIG) celebraram um Protocolo de Cooperação no âmbito do 
processo de autonomização e empoderamento das vítimas de violência doméstica. Atendendo 
à relevância social desta problemática e aos fins visados, vem a ANMP sensibilizar os 
Municípios para a importância da sua adesão ao Protocolo. O mesmo substitui o anterior 
instrumento sobre esta matéria que foi subscrito em 2012.------------------------------------------------
Na altura e posteriormente em 2014, o Município não obstante considerar o protocolo uma 
iniciativa de louvar no âmbito das respostas a dar a vítimas de violência doméstica considerou 
que “os compromissos do Município propostos assumem-se como uma resposta com carácter 
definitivo. Pese embora a atribuição de fogos municipais tenha um carácter não permanente, a 
experiência que se tem, ao nível da gestão social do edificado municipal é a de que após o 
realojamento de uma família, a sua ocupação torna-se quase como que vitalícia. Em face desta 
situação e embora possam ocorrer poucos casos por ano, considera-se que a imprevisibilidade 
de obtenção de fogos devolutos, não permitem ao Município a assunção deste tipo de 
responsabilidade após formalização do compromisso.”-----------------------------------------------------
No presente ano e na sequência de deliberação de Câmara de 18 de julho de 2019, o 
Município aprovou por unanimidade, a criação de uma resposta de alojamento temporário a 
vítimas de violência doméstica (apartamento de transição) que não tenham outra alternativa 
habitacional, seja após saída da casa de abrigo, seja para situações de saída da casa de 
habitação, enquanto não se organizam de forma autónoma.----------------------------------------------
Desta forma, e atendendo à disponibilização de um fogo municipal para a criação desta 
resposta, coloca-se à consideração superior a possibilidade de formalizar a adesão do 
Município de Beja ao Protocolo entre a ANMP e a CIG “Municípios Solidários com as Vitimas de 
Violência Doméstica”, com o preenchimento da ficha que se junta e que constitui documento 
anexo número dez e faz parte integrante da presente ata.-------------------------------------------------
Do protocolo de cooperação estabelecido entre a CIG e ANMP, ressalta-se o seguinte:-------------
O protocolo “tem como objetivo instituir uma cooperação institucional entre as partes no 
âmbito do processo de autonomização e empoderamento das vítimas de violência doméstica, 
sinalizadas pelas respostas de acolhimento de emergência e das casas de abrigo integradas na 
Rede Nacional de Apoio às Vitimas de Violência Doméstica, encontrando soluções que possam 
dar resposta às suas necessidades de habitação aquando da sua saída e retorno à vida na 
comunidade.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Compromissos dos Municípios aderentes:----------------------------------------------------------------------
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 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.--------------------------------
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.”----------------------------------------------------------------------------------------------------
Algumas considerações gerais relativas ao Protocolo:--------------------------------------------------------
Relativamente à inclusão nas prioridades de atribuição de habitação as mulheres vítimas de 
violência doméstica, no momento de saída das casas de abrigo e/ou fogos para arrendamento 
a baixo custo, tratando-se o processo de atribuição de habitação social do Município de Beja 
de um procedimento concursal, não se encontra previsto este critério em regulamento, pese 
embora possa ser definida alguma priorização nesta área aquando da abertura de concurso, 
mas tem de se ter sempre em linha de conta as características do aglomerado habitacional 
onde está inserida a habitação a concurso. Acresce que, não obstante a habitação social tenha 
um caracter temporário, na realidade após um realojamento e tendo em conta as 
características dos agregados familiares e valor das rendas em mercado livre em Beja, os 
mesmos tendem a tornar-se definitivos.-------------------------------------------------------------------------
Relativamente à possibilidade, de prestar, através dos serviços de ação social, o apoio 
necessário às vítimas de violência doméstica, na procura de habitação no mercado de 
arrendamento da sua área territorial, pressupõe que os serviços tenham conhecimento de 
moradas atualizadas para arrendamento em mercado livre, o que na realidade não acontece, 
uma vez que são as famílias que, numa perspetiva de autonomização e responsabilização 
fazem esse tipo de procura. Acresce ainda o fato do valor das rendas ser bastante elevado 
neste território, face aos rendimentos auferidos por quem regularmente procura esta 
alternativa e existir a necessidade de ter de pagar caução que, na maior parte das situações 
corresponde a um valor idêntico ao da renda mensal, levando a dificuldades acrescidas no 
acesso e a resultados infrutíferos por parte dos serviços nesta procura.--------------------------------
Violência doméstica no Concelho de Beja:----------------------------------------------------------------------
De acordo com informação do NAV da totalidade dos casos acompanhados em 2018, 59% das 
vítimas de violência doméstica residem no concelho de Beja, sendo que 83% das mesmas 
correspondem ao género feminino, conforme se verifica nos gráficos a seguir descritos.----------
Atendendo à relevância social da problemática da violência doméstica e no âmbito da 
Estratégia Portugal + Igual em que defende um maior envolvimento dos Municípios nas 
respostas a dar às necessidades sentidas pelas vítimas de violência doméstica, refira-se que o 
Município de Beja tem já alguma intervenção na área nomeadamente através do protocolo 
com o NAV, estrutura responsável pelo apoio às vítimas no concelho. Para além do apoio 
financeiro, logístico em atividades pontuais e a articulação que se efetua neste âmbito na 
sequência da deliberação de Câmara de 17 de setembro, o protocolo será revisto com a 
inclusão da adenda referente ao apartamento de transição.-----------------------------------------------
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De referir que ao nível da monitorização da execução do Protocolo de Cooperação entre a CIG 

e a ANMP – é solicitado a cada Município aderente uma análise semestral com definição do 
número de apoios prestados, nomeadamente: nº de fogos de habitação social atribuídos; nº 
de fogos para arrendamento a baixo custo disponibilizados; nº de vítimas de violência 
doméstica apoiados no Serviço de Ação Social (intervenção a detalhar); nº total de agregados 
apoiados.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conclusão: Na sequência do protocolo proposto e tendo em conta o anteriormente descrito, 
nomeadamente no ponto: “algumas considerações gerais relativas ao protocolo” considera-se, 
à semelhança dos anos anteriores que a imprevisibilidade de obtenção de fogos devolutos, 
bem como a atribuição ter origem em procedimento concursal, tornam difícil ao Município a 
assunção deste tipo de responsabilidade após formalização do compromisso proposto.-----------
Não obstante e tendo em conta a deliberação de câmara de 19 de julho de 2019 com 
disponibilização de uma habitação social para criação de uma resposta de alojamento 
temporário destinado a vítimas de violência doméstica (apartamento de transição), 
eventualmente enquadrável na alínea a) do ponto 1 dos compromissos assumidos pelos 
Municípios, quando se refere à “…disponibilização de outros fogos que detenham no seu 
património, para arrendamento a baixo custo”, embora a proposta não se restrinja a vitimas 
saídas da casa abrigo e tenha uma abrangência maior, coloca-se à consideração superior a 
possibilidade de formalizar a adesão do Município de Beja ao Protocolo entre a ANMP e a CIG 

“Municípios Solidários com as Vitimas de Violência Doméstica”, com o preenchimento da ficha 
anexa e posterior envio à CIG.--------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aderir por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 900)---------------------------------------------------------------------- 
 
Os vereadores da CDU abstiveram-se na presente deliberação uma vez que a própria técnica 
informa que a imprevisibilidade de obtenção de fogos devolutos, bem como a atribuição ter 
origem em procedimento concursal, tornam difícil ao Município a assunção deste tipo de 
responsabilidade após formalização do compromisso proposto e portanto não lhes parece 
fazer muito sentido esta adesão, até porque já existe um protocolo com o NAV – Núcleo de 
Apoio à Vítima, para além de que quando se assina um protocolo o objetivo será dar uma 
resposta cabal da parte que o assina.----------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino explicou que uma coisa não invalida a outra, isto é, o protocolo 
com o NAV mantém-se e além disto não é imposto nenhum número de apartamentos a 
conceder. Isto é apenas uma adesão que faz todo o sentido uma vez que o Município está a 
implementar o Plano para a Igualdade de Género e não trás quaisquer contrapartidas 
financeiras nem qualquer tipo de constrangimento, disse.------------------------------------------------- 
 
 

2.17. – Proposta de alteração ao Programa de Apoio às Instituições 
Particulares de Solidariedade Social;---------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 1988, de 08 de março de 2019, do Serviço de Intervenção Social, propondo a 
alteração ao Programa de Apoio às Instituições Particulares de Solidariedade Social depois de 
analisado e tendo em consideração a aplicabilidade do mesmo desde a sua aprovação, 
retirando-se os programas C e D e acrescentando as cláusulas referentes à Fiscalização, 
Divulgação e Dúvidas e Omissões. O Programa de Apoio às Instituições Particulares de 
Solidariedade Social com as alterações introduzidas, constitui documento anexo número onze 
e faz parte integrante da presente ata.---------------------------------------------------------------------------
A vereadora Marisa Saturnino informou que este Programa já não era revisto há algum tempo 
pelo que a necessidade de se trazer a proposta de elevar o apoio de 850,00 € para 1.000,00 € a 
esta reunião tenha a ver com o facto dos pedidos de apoio para a atividade regular terem de 
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ser feitos até março de cada ano civil.----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar com o voto de qualidade do Senhor Vice-Presidente da Câmara e os 
votos contra dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 901)---------------------------------------------------- 
 
Os vereadores da CDU votaram contra porque embora estejam de acordo com a proposta de 
aumentar o valor a atribuir de 850,00 € para 1.000,00 €, não estão depois de acordo com a 
retirada dos programas C e D até porque houve apoios que saíram do âmbito do protocolo mas 
resultavam de reuniões entre as entidades e assunção de compromissos e que beneficiaram 
não só as IPSS’s como toda a comunidade, dando como exemplo a construção do 
polidesportivo no Bairro Alemão que extravasou em muito as competências do programa.------  
 
 

2.18. – Proposta de aprovação do Plano de Mercados e Feiras para 2020;- 

 
De acordo com o artigo 7º Do Decreto-Lei nº 42/2008, de 10 de março, as Câmaras Municipais 
devem até ao início de cada ano civil, aprovar e publicar o seu plano anual de feiras e os locais 
autorizados a acolher estes eventos.------------------------------------------------------------------------------
Deste modo, tendo em conta o Mercado Retalhista Quinzenal, propõem-se as seguintes datas 
de realização destes eventos, no Parque de Feiras e Exposições de Beja, para o ano de 2020:----
Mercado Quinzenal: 11 e 25 de janeiro; 08 e 22 de fevereiro; 14 e 28 de março; 11 e 18 de 
abril (exterior); 09 e 23 de maio; 13 e 27 de junho; 11 e 25 de julho; 08 e 22 de agosto; 12 e 26 
de setembro; 03 (exterior) e 24 de outubro; 14 e 28 de novembro e 5,12 e 19 de dezembro.-----
À semelhança do ano anterior, a proposta prevê a realização dos Mercados aos segundos e 
quartos sábados de cada mês, à exceção do mês de dezembro, em que se prevê a realização 
de três mercados seguidos antes do Natal.----------------------------------------------------------------------
No ano de 2020, excecionalmente no mês de abril, devido a realização da Ovibeja (29 de abril a 

03 maio), propõe-se a realização dos mercados no segundo e terceiro sábado.-----------------------
No mês de outubro devido a realização da Feira Patrimónios do Sul (09 a 11), propõe-se a 
realização dos mercados no primeiro e quarto sábado.------------------------------------------------------
Mais se informa que as datas poderão ser alteradas caso coincidam com algum evento a 
realizar no local.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 902)---------------------------------------------- 
 
 

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

 
Requerido por Daniela Mira Feyo Graça Morais, que pretendendo vender a fração A do prédio 
sito na Rua Dr. Pereira Coelho, nº 8, r/c, em Beja, pelo valor de 10.000,00 €, 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 903)-------- 
 
Requerido por Daniela Mira Feyo Graça Morais, que pretendendo vender a fração B do prédio 
sito na Rua Dr. Pereira Coelho, nº 6, 1º andar, em Beja, pelo valor de 41.000,00 €, 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 904)-------- 
 
Requerido por Daniela Mira Feyo Graça Morais, que pretendendo vender a fração C do prédio 
sito na Rua Dr. Pereira Coelho, nº 4, r/c, em Beja, pelo valor de 20.000,00 €, vem solicitar à 
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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 905)-------- 
 
Requerido por Daniela Mira Feyo Graça Morais, que pretendendo vender a fração D do prédio 
sito na Rua Dr. Pereira Coelho, nº 2, r/c, em Beja, pelo valor de 10.000,00 €, 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 906)-------- 
 
Requerido pela Liderinveste, Sociedade de Mediação Imobiliária, Unipessoal, Ldª, que 
pretendendo vender a fração E do prédio sito na Rua de São Gregório, nº 1 e 3 e Travessa da 
Guia, nº 2 e 4, em Beja, pelo valor de 77.500,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se 
esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e venda. 
Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação, interesse no exercício do mesmo.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 907)-------- 
 
Requerido por Maria Fernanda da Silva Ribeiro Costa, que pretendendo vender o prédio sito 
na Rua Bernardino Ribeiro, nº 2, em Beja, pelo valor de 20.000,00 €, 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 908)-------- 
 
 

2.20. – Proposta de atribuição de apoios financeiros;----------------------------------- 

 
Solicitado pelo Grupo Motard de Beja, um apoio financeiro no âmbito da realização do Desfile 
de Pais Natal Motard, que se realizou dia 14 de dezembro de 2019.------------------------------------- 
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 150,00 €.(Deliberação 

nº 909)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral Feminino “As Rosinhas” de Santa Clara de Louredo, um apoio 
financeiro no âmbito da realização de eventos culturais e natalícios no sentido de desenvolver 
e promover o cante alentejano, que irão realizar nos dias 22 de dezembro de 2019 e 05 de 
janeiro de 2020, em Santa Clara de Louredo.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 100,00 €.(Deliberação 

nº 910)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.21. – Proposta de aceitação de bem doado para registo no Património 
do Município de Beja;---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 9608, de 10 de dezembro de 2019, do Serviço de Museus e Património, propondo, 
no âmbito da oferta de uma manta em lã, por parte da D. Inocência Pataco a esta autarquia, a 
aceitação deste bem e seu registo no património, sendo o valor a atribuir de 80,00 €.-------------
Foi deliberado por unanimidade aceitar o bem e registar o mesmo no Património com o valor 
de 80,00 €.(Deliberação nº 911)-------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.22. – Pedido de pagamento em prestações;------------------------------------------------ 

 
Solicitado por Maria José Mira Coxilha Baião, o pagamento em prestações de coval sito no 
Cemitério de Santa Clara.--------------------------------------------------------------------------------------------
Contatada a munícipe para se analisar a situação socioeconómica e depois de analisada a 
documentação apresentada, verifica-se que o rendimento per-capita é superior ao 
referenciado pela Segurança Social no RSI, não obstante o agregado familiar ter uma capitação 
inferior ao salário mínimo.-------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, e tendo em consideração a sugestão da requerente no atendimento 
efetuado, propõe-se que seja dada a possibilidade da requerente pagar o coval em 18 
prestações mensais nos seguintes valores: 17 prestações de 99,00 € + 1 prestação de 81,57 €.--
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 912)----------------------------------------------- 
 
 

2.23. – Pedido de isenção tributária relacionada com operação de 
emparcelamento de prédios sitos na Herdade dos Bispos, freguesia de 
Nossa Senhora das Neves;--------------------------------------------------------------------------------- 

 
Parecer nº 9478 DUA/SAP, de 06 de dezembro, do Técnico Municipal, Miguel Quaresma, 
relativo à solicitação de Manuel António Morgado Leão, sobre a isenção tributária relacionada 
com operação de emparcelamento de prédios sitos na Herdade dos Bispos, freguesia de Nossa 
Senhora das Neves.----------------------------------------------------------------------------------------------------
A análise do presente pedido tem por base o enquadramento que regulamenta o 
emparcelamento rural “sempre que a localização, a fragmentação, a dispersão, a configuração 
ou a dimensão dos prédios rústicos impeçam ou dificultem o desenvolvimento das atividades 
agrícolas ou florestais, a conservação e salvaguarda dos recursos e dos valores naturais, da 
biodiversidade e da paisagem” e se atenda à determinação da “superfície máxima resultante 
do redimensionamento de explorações agrícolas ou florestais com vista à melhoria da 
estrutura fundiária da exploração” que é “fixada por portaria do membro do Governo 
responsável pela área do desenvolvimento rural”.------------------------------------------------------------
Deste modo, a Portaria nº 219/2016, de 09 de agosto, fixa a superfície máxima resultante do 
redimensionamento de explorações agrícolas, com vista à melhoria da estruturação fundiária 
da exploração, nos termos do nº 3 do artigo 4º da Lei nº 111/2015, atrás referida, e define a 
unidade de cultura para terrenos de regadio e de sequeiro, nos termos do nº 1 do artigo 49º 
do mesmo diploma.--------------------------------------------------------------------------------------------------
A superfície máxima definida para redimensionamento de explorações agrícolas em Portugal 
continental é, para o espaço rural em causa, segundo o anexo I da referida portaria, de 30ha 
para terreno de regadio e 60ha para terreno de sequeiro. -------------------------------------------------
Em relação à dimensão da unidade de cultura e dado que esta portaria foi revogada, para o 
Baixo Alentejo aplicam-se as áreas previstas no anexo II da Portaria nº 19/2019, expressas em 
hectares, respetivamente para os terrenos de regadio 4, de sequeiro e de floresta 8. Os valores 
das áreas referentes à unidade de cultivo passam para o dobro em perímetros de 
emparcelamento e para o triplo em terrenos da Reserva Agrícola Nacional.---------------------------
Com base neste referencial de análise, procedeu-se ao cálculo de áreas baseado na localização 
dos prédios e na classificação do terreno, em função da sua abrangência pelas figuras que se 
aplicam no âmbito da Planta de Condicionantes e Restrições de Utilidade Pública do Plano 
Diretor Municipal de Beja que, para os devidos efeitos de enquadramento, se reportam às 
áreas classificadas como RAN – Reserva Agrícola Nacional e, inserida nesta figura, a 
abrangência das superfícies integradas no Perímetro de Rega do Empreendimento de Fins 
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Múltiplos de Alqueva (EFMA), como terrenos de regadio, restando por defeito as áreas de 
sequeiro, sem qualquer fator de majoração.-------------------------------------------------------------------
Assim, obtiveram-se os dados constantes no quadro que seguidamente se apresenta:------------- 
 

Aplicação das Portarias 219/2016 e 19/2019 Hectares 

Artigo 9C Artigo 4C 

Unidade Mínima 10,6 9,2 

Superfície Máxima 50,0 51,8 

Estrutura de ordenamento (% da área dos prédios) 
Reserva Agrícola Nacional 57,9 41,6 

Regadio 33,3 27,4 

Sequeiro 66,7 72,6 
 

Os prédios, segundo os dados cadastrais, dispõem de áreas superiores às apuradas; ou seja, 
em relação ao emparcelamento, a superfície máxima calculada para o prédio 9C é de 50,0ha e 
para o 4C de 51,8ha, dimensões que claramente excedem as áreas que são apresentadas por 
prédio antes do procedimento, que correspondem, respetivamente, a 100ha e a 71,8ha.---------
Face ao exposto, é possível concluir que não estão reunidos os pressupostos para que a 
operação de emparcelamento pretendida seja incluída no regime de isenções e incentivos 
definidos na legislação.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado indeferir por unanimidade.(Deliberação nº 913)--------------------------------------------- 
 
 

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

 
Solicitado pela Cercibeja – Cooperativa para a Educação, Reabilitação, Capacitação e Inclusão 
de Beja, CRL, a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença da atividade 
de realização de espetáculo de natureza desportiva, denominado Noite Colorida, que decorreu 
dia 03 de dezembro de 2019.---------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 914)----------------------------------------------- 
 
 

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

 
Solicitado pela ZARCOS – Associação de Músicos de Beja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial para a realização de música ao vivo, com a banda "Kiki 
Moss", no estabelecimento de bebidas denominado "A Casa – Os Infantes", sito na Rua dos 
Infantes nº 14, em Beja, no dia 20 de dezembro de 2019.--------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 915)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Arruaça – Associação Juvenil, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão da licença especial de ruído para a realização do XIV Festival de Bandas de Beja, no dia 
07 de dezembro de 2019.--------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 916)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Comissão de Festas da Salvada, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de duas licenças especiais de ruído e uma licença de recinto improvisado, no âmbito 
da realização das Festas em Honra de Nossa Senhora da Conceição, nos dias 07 e 08 de 
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dezembro de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 917)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União Desportiva e Cultural Beringelense, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização de uma sessão de karaoke, 
na sede da requerente, sita na Rua de Jesus nº 17, em Beringel, no dia 21 de dezembro de 
2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 918)----------------------------------------------- 
 
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 da licença de recinto improvisado 
para a realização do evento "Noite de Fados" no Pavilhão Multiusos de Trigaches, no dia 06 de 
dezembro de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 919)----------------------------------------------- 
 
 

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

 
Solicitado pelo Beja Atlético Clube, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 
transporte para deslocação de 20 atletas, para o campeonato nacional de estrada, em 
Lisboa/Oieiras – Jamor, dia 11 de janeiro de 2020.------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 920)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Louredense Futebol Clube, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para deslocação da equipa de futebol a Santa Clara a Nova (Almodôvar), 
dia 04 de janeiro de 2020.-------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 921)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Cultural e Recreativa Zona Azul, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para deslocação da equipa de seniores a Lisboa, dia 21 de 
dezembro de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 922)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Jovens Carpe Diem na Aldeia, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação das crianças e jovens a Lisboa, dia 15 
de dezembro de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 923)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro de Paralisia Cerebral de Beja, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação com os seus utentes ao Circo de Natal 
em Lisboa, dia 21 de dezembro de 2019.------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 924)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Casa do Povo de Nossa Senhora das Neves, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação do Grupo Coral a Faro do Alentejo, dia 
08 de dezembro de 2019.--------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 925)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Câmara Municipal de Castro Verde, a isenção de pagamento de taxas relativas 
à cedência de transporte para uma deslocação do Coro do Carmo de Beja e regresso a Beja, dia 
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08 de dezembro de 2019.--------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 926)----------------------------------------------- 
 
 

2.27. – Ratificação de despacho;----------------------------------------------------------------------- 

 
Presente o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 11 de dezembro de 2019:-------------
“De acordo com o previsto no ponto 4 do artigo 3º do Regulamento Municipal da Restrição do 
Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos de Beja, determino a liberalização de horário 
dos estabelecimentos, abrangidos pela restrição constante no nº 1 e 2 do artigo 3º do referido 
Regulamento, na madrugada de 01 de janeiro de 2020.”---------------------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade.(Deliberação nº 927)---------------------------------------------- 
 
 

2.28. – Resumo Diário de Tesouraria nº 239, relativo ao dia dezassete de 
dezembro de dois mil e dezanove;------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de dois milhões, trinta e 
dois mil e cento e noventa e sete euros e setenta e nove cêntimos, sendo um milhão, 
quinhentos e noventa e nove mil, setecentos e quarenta e oito euros e cinquenta e três 
cêntimos de operações orçamentais e quatrocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e 
quarenta e nove euros e vinte seis cêntimos de operações não orçamentais.-----------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
Relativamente à questão colocada pelo munícipe Hélder Parrinha sobre a postura municipal, a 
vereadora Marisa Saturnino, informou que as coimas para os proprietários dos equídeos estão 
contempladas na postura municipal e até foram agravadas na 1ª alteração. Relativamente a 
aplicação de coimas por alimentação a cães e gatos vadios não está nada previsto mas registou 
a sugestão, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Relativamente à questão de colocação de resíduos indiferenciados junto dos moloks, o 
vereador Luís Miranda, informou que existem coimas para esse efeito e o fiscal que assumiu 
agora funções há pouco tempo pode tomar conta dessas situações.-----------------------------------
Relativamente à questão do Parque Industrial informou que a notícia da Rádio Pax diz apenas 
respeito à realização das escrituras porque os lotes já tinham sido atribuídos há bastante 
tempo e serão ocupados por uma fábrica de produção de cerveja em barril, uma de massas e 
outra de licores.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Relativamente à questão colocada pelo munícipe António Barahona sobre os atrasos 
constantes das urbanas, o vereador Luís Miranda registou a mesma e irá informar-se junto dos 
serviços para procurar trazer uma resposta numa próxima reunião. Relativamente aos abrigos 
de passageiros em algumas zonas da cidade há um plano de construção de mais abrigos que se 
irá iniciar em 2020 mas não sabe se as paragens referidas, nomeadamente da zona do Instituto 
Politécnico de Beja até ao Castelo, estão contempladas ou não, disse.---------------------------------- 
 
Relativamente à recuperação do painel de azulejos da piscina municipal descoberta, o 
vereador Arlindo Morais, informou que a mesma foi equacionada no projeto, aliás um dos 
pontos que se teve logo em consideração foi contatar a Associação de Defesa do Património 
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para fazer esse acompanhamento e aquilo que se pretende é retirar o painel do sítio atual e 
recolocá-lo num espaço interior da piscina, nomeadamente no restaurante para protegê-lo de 
intempéries, vandalismo, etc., disse.------------------------------------------------------------------------------ 
 
A vereadora Sónia Calvário, relativamente ao painel da piscina, referiu que houve no mandato 
anterior uma tentativa junto da Associação de Defesa do Património para se tentar recuperar 
os azulejos que estão em falta e danificados por desgaste do tempo e não só, mas não se 
conseguiu chegar ao molde inicial que serve de base ao mesmo para fazer a sua substituição 
sendo esta uma das coisas que dificulta a recuperação daquele painel, 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 Vice-Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram doze 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 Vice-Presidente da Câmara 
 
 
 

_____________________ 
Luís Alberto da Silva Miranda 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício

 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovada por maioria com 1 abstenção 

em reunião de câmara realizada em 22 

de janeiro de 2020 
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