
 
 

Câmara Municipal de Beja  Telefone: 284311800 

Praça da República  email: geral@cm-beja.pt 

7800-427 Beja  home page: www.cm-beja.pt 

Ata número treze, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 

três de julho do ano dois mil e dezanove;------------------------------------------------------- 

 
Pelas quinze horas reuniu no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, o Executivo 
Municipal, sob a presidência de 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 n
o
 11/2019;------------------------------------------- 

 
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 11/2019, relativa à reunião de 
câmara realizada em cinco de junho de dois mil e dezanove, que foi previamente distribuída 
por todos os eleitos e aprovada por maioria com as abstenções dos senhores vereadores 
Arlindo José Clemente Morais e João Manuel Rocha da Silva, por não terem participado na 
mesma.(Deliberação nº 438)------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário perguntou se as associações que não entregaram a documentação 
para poderem receber os apoios no âmbito do PAMA na área da cultura já foram contatadas e 
reiterou os pedidos dos Relatórios sobre as Festas do Município e Beja Romana, bem como do 
Festival de Banda Desenhada e Festival B de forma discriminada.---------------------------------------- 
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O vereador Vítor Picado voltou também a solicitar a calendarização das intervenções por 
administração direta nos prédios propriedade da Câmara Municipal de Beja e o processo 
relativo à empreitada de conclusão da Casa Mortuária de São Matias. Solicitou também o 
ponto de situação relativamente ao Mercado Municipal uma vez que o prazo para elaboração 
dos trabalhos que foram adjudicados a duas advogadas para mediar o processo parece já ter 
terminado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos RCD’s (Resíduos de Construção e Demolição), assunto debatido há bem pouco 
tempo no âmbito da CIMBAL, seu tratamento e o papel que as Câmaras Municipais e os 
Sistemas devem ter no sentido de resolver proactivamente este problema até para as pessoas 
não os despejarem ilegalmente e os municípios não terem custos para proceder ao seu 
levamento e limpeza dos espaços, foi exposto nas redes sociais um caso de uma munícipe que 
solicitou a remoção destes resíduos, provenientes de uma remodelação de uma casa de 
banho, à Junta de Freguesia. Esta remeteu a competência para a autarquia que por sua vez 
informou que não tinha como proceder à remoção dos mesmos acabando a munícipe por 
depositá-los junto aos ecopontos/moloks. Considerou importante perceber, quando se fala 
tanto no ambiente e sua proteção, se este foi um caso isolado ou se existe de facto dificuldade 
na recolha destes RCD’s, disse.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda relativamente à empreitada de conclusão da Casa Mortuária de São 
Matias informou que o procedimento foi por ajuste direto e foram consultadas três empresas, 
nomeadamente Manuel Dias Garcia Lopes, que não apresentou orçamento e H. Teixeira e 
Efima, que apresentaram duas propostas.----------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Mercado Municipal o processo ainda não está terminado.-------------------------
Relativamente aos RCD’s informou que a autarquia está de facto com um problema que é 
crónico, conhecido e que se agrava na altura das férias mas irá ser lançado muito brevemente 
um procedimento de aquisição de “big bags” que serão fornecidos às pessoas mediante o 
pagamento apenas do custo do mesmo, porque uma das dificuldades que existe é nas 
pequenas obras de particulares a Câmara Municipal não ter qualquer tipo de capacidade, nem 
atualmente nem no futuro, de recolher os RCD’s dessas obras. O mais que se pode fazer é 
transportar os resíduos mas fazer esse trabalho de limpeza não existe qualquer possibilidade 
nem é competência da autarquia, portanto há algumas confusões relativamente a essa 
matéria e por isso mesmo, como já referiu, irão fazer essa aquisição de “big bags” e nessa 
altura se continuar a não haver capacidade contratar-se-á uma prestação de serviços para se 
poder responder com eficácia nesta matéria.------------------------------------------------------------------
Em seguida informou que foi hoje publicado no Diário da República a abertura do 
procedimento de Classificação da Zona Intramuros do Centro Histórico de Beja de acordo com 
o despacho da Direção Geral do Património Cultural de 18 de outubro de 2018 em resposta a 
uma proposta da Câmara Municipal aprovada em reunião de câmara de 16 de abril de 2014.---
Este procedimento sofrerá agora um impulso e com certeza dará uma nova visibilidade ao 
Centro Histórico Intramuros da cidade de Beja, disse.------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
 

2.1. – 2ª Alteração ao Loteamento Municipal da Rua Pablo Neruda;---------- 

 
Registo nº 8161, de 26 de junho de 2019, da Divisão de Administração Urbanística, informando 
que não tendo havido qualquer sugestão ou reclamação relativamente à 2ª Alteração ao 
Loteamento Municipal da Rua Pablo Neruda, foi desencadeado o processo de discussão 
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pública uma vez que a alteração foi aprovada na reunião de determinou a sua concretização.---
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2.2. – Proposta de aprovação de cláusulas contratuais;-------------------------------- 

 
Presente as cláusulas contratuais relativas à contratação de empréstimo ao IFRRU 2020, no 

valor de 342.123,58 €, para reabilitação de edifício, sito na Praça da República, nº 29, em 

Beja, que constituem documento anexo número um que faz parte integrante da presente ata. 
Foi deliberado aprovar por maioria com o voto de qualidade do Vice-Presidente da Câmara e 
os votos contra dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 439)------------------------------------------------ 

 
Os vereadores da CDU apresentaram a seguinte Declaração de Voto:-----------------------------------
“Considerando que esta matéria estava candidatada ao PEDU, não devia a mesma ser agora 
efetuada através de empréstimo ao IFRRU que podia sim receber candidaturas para outras 
obras necessárias para o Concelho.-------------------------------------------------------------------------------
Considerando também que tinham um projeto diferente e amplamente conhecido para aquele 
edifício votaram contra.”--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de adjudicação, aprovação de minuta e repartição de 

encargos;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 4879, de 18 de junho de 2019, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo a adjudicação da empreitada de reabilitação de edifício, sito na Praça da 

República, nº 29, em Beja à empresa RDF – Construções Sociedade Imobiliária, Ldª, pelo valor 
de 289.979,20 € (s/IVA incluído).------------------------------------------------------------------------------------
Ao abrigo do nº 1 do artigo 98º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, 
de 31 de agosto, a minuta do contrato, que se junta e constitui documento anexo número dois 
que faz parte integrante da presente ata, deverá ser aprovada em simultâneo com a decisão 
de adjudicação, pelo que o processo deverá previamente ser remetido ao Gabinete Jurídico.----
Para efeitos do disposto no artigo 290º-A do CCP, propõe-se que o gestor do contrato a 
identificar no seu texto possa ser a Arqtª Ana Teresa Coelho.---------------------------------------------
Face ao prazo de execução da empreitada e perante o cronograma financeiro da proposta a 
adjudicar, pode-se desde já propor a seguinte repartição de encargos (valores sem IVA incluído):- 
2019 …………………………………………………………………………………………………………………….. 114.223,12 € 
2020 …………………………………………………………………………………………………………………….. 175.756,08 € 
Foi deliberado aprovar por maioria com o voto de qualidade do Vice-Presidente da Câmara e 
os votos contra dos vereadores da CDU com a mesma Declaração de Voto e submeter a 
repartição de encargos à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 440)------------------------------------- 
 
 

2.4. – Proposta de cessação de procedimento concursal;----------------------------- 
 
Informação de 21 de junho de 2019, da Divisão de Recursos Humanos, dando conhecimento, 
na sequência da deliberação tomada em reunião de câmara realizada a 18 de julho de 2018, 
no âmbito da proposta do Senhor Presidente da Câmara para a abertura do procedimento 

concursal comum com vista à ocupação de um posto de trabalho de assistente operacional 

(condutor de máquinas pesadas e veículos especiais), do mapa de pessoal do Município de Beja, 

para o Serviço Municipal de Proteção Civil (anterior Proteção Civil), que o mesmo deve ser feito 
cessar por inexistência de candidatos à prossecução do procedimento, considerando o 
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disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 38º da Portaria nº 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada 
e republicada pela Portaria nº 145-A/2011, de 06 de abril.-------------------------------------------------
Informa-se, ainda, que o referido procedimento concursal teve apenas 1 candidato admitido, o 
qual ficou excluído no 2º método de seleção (Avaliação Psicológica) em virtude de ter faltado ao 
mesmo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Refere-se, também, que nos termos da citada legislação, foi dada ao candidato a possibilidade 
de exercício do direito de participação dos interessados, bem como a possibilidade de 
interposição de recurso contencioso administrativo.---------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade cessar o presente procedimento concursal.(Deliberação nº 

441)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.5. – Pedido de certidão de direito de preferência;-------------------------------------- 

 
Requerido por Luís Pedro Tereno Gomes Serrano, que pretendendo vender a fração D do 
prédio sito na Rua Dr. Afonso Costa, nº 64, em Beja, pelo valor de 47.000,00 €, 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 442)-------- 
 
 

2.6. – Pedido de certidão de aumento de comproprietários;------------------------ 

 
Solicitado por Miguel Portela Morais, na qualidade de mandatário dos seus constituintes, 
Maria de Fátima Henriques Costa Gomes, Maria do Rosário Henriques da Costa Gomes, José 
Olímpio Henriques da Costa Gomes e Margarida Luísa Henriques da Costa Gomes Ivo Cruz, 
únicos herdeiros de José Olímpio Caiado Costa Gomes, a emissão de certidão em como não há 
inconveniente no aumento de comproprietários do prédio rústico denominado “Herdade do 
Concovado“, inscrito na matriz predial sob o artigo 17, Secção K, sito na União de Freguesias de 
Albernoa e Trindade.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 443)---------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Pedido de certidão de emparcelamento simples;-------------------------------- 

 
Solicitado por António Condesso Pereira, a emissão de certidão em como não há 
inconveniente no emparcelamento simples dos prédios rústicos denominados “Pintos” e 
“Machadinha”, artigos 505, 283, 560, 204, 503 e 206 da Secção B, todos da Freguesia de 
Salvada, ao abrigo do disposto na Lei nº 111/2015, de 27 de agosto, que estabelece o regime 
jurídico da estrutura fundiária.-------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 444)---------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Propostas de atribuição de apoios financeiros:------------------------------------ 

 
Solicitado pela Sociedade Filarmónica 24 de Outubro, para fazer face às despesas com a 
organização do Festival da Juventude, que decorrerá na freguesia de Baleizão, dias 05, 06 e 07 
de julho de 2019.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 1.500,00 
€.(Deliberação nº 445)-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Solicitado pela Associação Cultural e Recreativa dos Moradores de Porto Peles, para fazer 
face às despesas com a organização das Festas de Verão, que se realizaram naquela localidade, 
dias 28 e 29 de junho de 2019.-------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 150,00 €.(Deliberação 

nº 446)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Resumo Diário de Tesouraria nº 121, relativo ao dia dois de julho 

de dois mil e dezanove;-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de um milhão, 

quatrocentos e cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e nove euros e setenta e seis 

cêntimos, sendo oitocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis euros e 

seis cêntimos de operações orçamentais e quinhentos e cinquenta e nove mil, setecentos e 

quarenta e três euros e setenta cêntimos de operações não orçamentais.----------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O munícipe Hélder Parrinha deu conhecimento que, no dia 22 de junho de 2019, entre as 
17:00h e as 18:00h, foi cortada a água na Rua da Palma, tendo em conta uma rutura na Rua 
Infante D. Henrique, sem aviso prévio aos habitantes da zona para se poderem prevenir. Às 
21:00h deslocou-se ao local para se inteirar se ainda demorava muito e verificou que a vala 
estava sinalizada, o balde da máquina estava em segurança mas não estava ninguém no local. 
Não colocando em causa que as pessoas têm direito a jantar considera que o serviço é mal 
feito pelas seguintes razões: Primeiro vai a máquina abrir a vala, depois vai o operário verificar 
aquilo que precisa para ir ao armazém buscar o material e entretanto está tudo parado. Assim, 
sugeriu que obrigassem as pessoas a andar com o material necessário dentro das malas de 
ferramentas para quando a vala fosse aberta substituíssem as peças que fossem preciso e o 
serviço ficasse logo feito.---------------------------------------------------------------------------------------------
Perguntou qual a justificação para a entrada agora no edifício de 9 embalagens de 1,5 litro de 
água do Vimeiro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às marcações em frente da garagem, sita na Rua Coronel Henriques Menezes 
Soares, perguntou se o executivo já tem alguma resposta para lhe dar e qual é o critério que a 
Câmara Municipal utiliza para se marcar uma passadeira em determinado sitio.--------------------- 
 
O vereador Luís Miranda referiu que se irá informar da situação de não ter havido qualquer 
aviso à população e tomou nota da recomendação.----------------------------------------------------------
Relativamente à questão da água disse que não iria responder, não sabe se entraram ou não 
mas pode dizer que está a beber água da torneira.-----------------------------------------------------------
Relativamente à última questão referiu que já se deslocou ao local para entender o que se 
passa. Há de facto uma garagem que é um anexo provisório e que provavelmente não terá 
sequer licenciamento e existe de facto uma zebra que pode ter sido feita pelos serviços e paga 
pelo proprietário mas a questão de estacionarem em cima da mesma não é da competência 
dos fiscais da Câmara Municipal mas sim da PSP, isto é, se as pessoas estacionam 
irregularmente em cima de uma passadeira cabe à polícia atuar e não à câmara municipal.------
Referiu ainda que as passadeiras marcadas junto às garagens dos particulares é um processo 
iniciado pelos próprios que depois é avaliado pelos serviços técnicos para saber se faz ou não 
sentido a marcação da mesma, se a possibilidade for aprovada a pessoa paga o serviço e 
provavelmente foi isso que aconteceu naquele local.--------------------------------------------------------
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Relativamente à questão colocada pelo munícipe Vítor Almeida sobre a chaminé que está em 
ruínas, informou que houve imensa dificuldade em encontrar uma empresa para executar o 
serviço. Encontrada essa empresa foi apresentado um valor que o proprietário da chaminé 
considerou elevado propondo-se o mesmo a fazer o trabalho com outra empresa, em agosto, 
possibilidade que foi admitida pela autarquia.-----------------------------------------------------------------
Sobre a queixa apresentada contra a Chefe da Divisão de Administração Urbanística por ter 
excedido o prazo de resposta, referiu que o munícipe tem todo o direito em saber e o resumo 
do processo ser-lhe-á comunicado, disse.----------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

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

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

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

O Vice-Presidente da Câmara 
 
 
 

_____________________ 
Luís Alberto da Silva Miranda 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício

 
 
 
 
 
 

Aprovada por maioria com uma 

abstenção em reunião de câmara 

realizada em 17 de julho de 2019 
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