
 
 

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 dezassete, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada 

a quatro de setembro do ano dois mil e dezanove;---------------------------------------- 

 
Pelas quinze horas reuniu no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, o Executivo 
Municipal, sob a presidência de Paulo Jorge Lúcio Arsénio, Presidente da Câmara, estando 
presentes os(a) senhores(a) vereadores(a), Luís Alberto da Silva Miranda, Ana Marisa de Sousa 
Martins Saturnino, 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 vereador Arlindo José Clemente Morais, falta que lhe foi 
relevada por ter sido considerada justificada, nos termos da alínea c) do artigo 39º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

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

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata nº 16/2019;------------------------------------------- 

 
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 16/2019, relativa à reunião de câmara 
realizada em vinte e um de agosto de dois mil e dezanove, que foi previamente distribuída por 
todos os eleitos e aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 602)---------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que já tem em sua posse os 
Relatórios solicitados pelos vereadores da CDU, nomeadamente o da Beja Romana, Festival 
Internacional de Banda Desenhada, Festival B e do Dia do Município, e os mesmos serão 
enviados a todos os vereadores entre hoje e amanhã.------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário na sequência da informação prestada pelo vereador Luís Miranda 
na reunião de 17 de julho relativamente à prestação de serviços para combate aos pombos 
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que existem na cidade solicitou um ponto da situação.------------------------------------------------------
Relativamente ao crescimento exponencial que se tem verificado no último ano da imigração 
perguntou até que ponto está a Câmara Municipal a par da forma como estes imigrantes estão 
inseridos no Concelho.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Luís Miranda relativamente à primeira questão informou que as ações ainda não 
foram implementadas porque tecnicamente e aconselhados também pela empresa uma vez 
que neste período havendo uma abundância de comida à volta da cidade não é possível atrair 
os pombos para as gaiolas e portanto esse procedimento seria ineficaz pelo que a colocação 
das mesmas será em princípio feita no final de setembro início de outubro, disse.------------------ 
 
Relativamente à segunda questão a vereadora Marisa Saturnino informou que a Câmara 
Municipal de Beja tem em marcha um projeto no âmbito dos Mediadores Socioculturais que 
está a ser desenvolvido com a Cáritas Diocesana de Beja e está a trabalhar-se com a 
Associação SOLIM – Solidariedade Imigrante para se perceber também as dinâmicas de 
imigração.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado relembrou que continua à espera do processo relativo ao ajuste direto 
para conclusão da Casa Mortuária de São Matias e da calendarização das intervenções por 
administração direta nos prédios propriedade da Câmara Municipal de Beja.------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à ordem do dia.---------------------------------- 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de aprovação definitiva do Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios;--------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente o Relatório de consulta pública do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Introdução: A Câmara Municipal de Beja na sua reunião de 19 de junho 2019, deliberou 
aprovar, a proposta do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), de 
acordo com o disposto no nº 2 do artigo 10º do Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de junho na 
atual redação dada pela Lei nº 76/2017, de 17 de agosto e, do nº 1 do artigo 4º do Despacho 
nº 443-A/2018, de 09 de janeiro, alterado pelo Despacho nº 1222-B/2018, de 01 de fevereiro. 
O PMDFCI foi apresentado à Comissão Municipal de Defesa da Floresta, na reunião de 08 de 
fevereiro de 2019, tendo sido objeto de parecer favorável da Comissão Municipal da Defesa da 
Floresta Contra Incêndios e, enviado ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, 
I.P., que emitiu parecer vinculativo positivo, datado de 7 de junho de 2019 nos termos do 
exigido no nº 3 e 4 do artigo 4º do Despacho nº 443-A/2018, de 09 de janeiro.-----------------------
2. Publicitação e Divulgação: Concluídos estes procedimentos, procedeu-se à divulgação do 
aviso de consulta pública no Diário da República, 2ª Série, nº 142 de 26 de julho de 2019 e 
afixou-se o Edital nº 884/2019 nos locais estilo da Câmara Municipal de Beja e sítio da Câmara 
Municipal de Beja na Internet, de acordo com o previsto no nº 6 do artigo 4º do Despacho nº 
443-A/2018, de 09 de janeiro, alterado pelo Despacho nº 1222-B/2018 de 02 de fevereiro 
referindo o seguinte: “Paulo Jorge Lúcio Arsénio, Presidente da Câmara Municipal de Beja, 
torna público que, nos termos do disposto nos números 6 e 7, do artigo 4º do anexo ao 
Despacho nº 443-A/2018, de 09 de janeiro, alterado pelo Despacho nº 1222-B/2018, de 02 de 
fevereiro encontra-se em consulta pública, o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 
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Incêndios de Beja. O período de consulta pública inicia-se no dia seguinte à publicação deste 
aviso no Diário da República e decorre durante o prazo de, pelo menos 15 dias, estando o 
Plano disponível para consulta dos interessados, todos os dias úteis das 9h00 às 12h30 e das 
14h00 às 17h30, no Balcão de atendimento da Câmara Municipal de Beja, Rua de Angola nº 5, 
7800-468 Beja. O referido Plano pode ainda ser consultado no sítio da internet do Municipio 
de Beja (https://cm-beja.pt), no menu Home > Viver > Municipio de Beja > Câmara Municipal > 
Editais. Os interessados podem apresentar contributos, observações, sugestões ou pedidos de 
esclarecimento, por qualquer meio escrito, junto da Câmara Municipal de Beja, Praça da 
república, 7800-427 Beja, ou para o endereço eletrónico proteccao.civil@cm-beja.pt, dentro 
do prazo estabelecido de participação pública. Por ser verdade e para constar, se passou o 
presente Edital e outros de igual teor com divulgação através da comunicação social e afixados 
nos lugares públicos habituais.”------------------------------------------------------------------------------------
3. Formas de Participação: De forma a incentivar a participação pública do Plano, e cumprindo 
com o disposto no nº 6 e 7º do artigo 4º do Despacho nº 443-A/2018, de 09 de janeiro, o 
Município de Beja, divulgou o procedimento de consulta pública através dos seguintes meios:--
a. Edital de Consulta Pública, publicitado na página eletrónica do Município (www.cm-beja.pt), e 
afixado nos locais estilo.----------------------------------------------------------------------------------------------
b. Sítio da Câmara Municipal na Internet – www.cm-beja.pt.----------------------------------------------
Todos os interessados poderiam apresentar os seus contributos, observações, sugestões, ou 
pedidos de esclarecimento, devidamente fundamentadas dentro do prazo estipulado, por 
qualquer meio escrito, junto da Câmara Municipal de Beja, Praça da República, 7800-427 Beja, 
ou, para o endereço eletrónico proteccao.civil@cm-beja.pt.----------------------------------------------- 
4. Documentos disponibilizados: Os cadernos 1 e 2, partes não reservadas integrantes do 
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Beja foram disponibilizados para 
consulta nos serviços técnicos e de atendimento, na Rua de Angola n.º 5, em Beja onde 
funcionam o Serviço Municipal de Proteção Civil e o Gabinete Técnico Florestal de Beja, todos 
os dias, durante o período de discussão pública, e no site da Câmara Municipal de Beja, 
www.cm-beja.pt.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Resultados: Decorrido o período de consulta pública e, cumpridas as imposições legalmente 
impostas relativamente ao processo de aprovação do plano, cumpre agora apresentar o 
presente relatório do período de consulta pública do Plano Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios de Beja (2019 – 2028).--------------------------------------------------------------------------
Nos termos do disposto do nº 7 do artigo 4º do Despacho nº 443-A/2018, de 09 de janeiro, 
terminada a fase de consulta pública, que aconteceu no dia 10 de agosto de 2019, deverão ser 
integradas no plano as observações pertinentes apresentadas, caso existam.------------------------
Contudo, informa-se que não foram rececionados quaisquer contributos, sugestões, 
observações ou pedidos de esclarecimento, ao Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios de Beja, pelo que o presente relatório deve ser enviado a todas as entidades com 
assento na Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios para conhecimento e o 
Plano deverá ser submetido à aprovação da Assembleia Municipal de Beja, por maioria 
simples, sem qualquer alteração, conforme o nº 10 do artigo 4º do Despacho nº 443-A/2018.---
Após a aprovação do Plano, este é objeto de publicação no Diário da República e publicitado 
nos termos previstos no nº 12 do artigo 10º do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de junho, na sua 
atual redação, devendo ser referido o período de vigência que corresponde aos dez anos de 
planeamento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

603)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador João Rocha quis apenas levantar uma questão que depois implicará naturalmente 
com as outras, nomeadamente não haver hotelaria, quer nos silos quer nos moinhos, que era 
fundamental, tendo em conta a cena que circunda aquela zona e todas as empresas que se 
mostraram interessadas levantaram o mesmo problema.-------------------------------------------------- 
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O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que realmente e pelo que sabem não 
existe interesse do Grupo Vila Galé naquele espaço, ainda assim, naquele perímetro 
denominado Moinhos de Santa Iria não está afastada a possibilidade do mesmo ter 
aproveitamento turístico por outros promotores para colmatar a pecha daquela rua.-------------- 
 
 

2.2. – Proposta de aprovação definitiva da Operação de Reabilitação 

Urbana da Rua da Lavoura;------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 6592, de 27 de agosto de 2019, da Divisão de Administração Urbanística, 
informando que no âmbito da discussão pública do projeto de Operação de Reabilitação 
Urbana da Rua da Lavoura foram apresentadas as seguintes sugestões:--------------------------------
1. Apresentada por Manuel Pimenta Morgado Baião a sugerir “a criação e mais lugares de 

estacionamento na proximidade da estação de caminho-de-ferro e a reabilitação de edifícios 

na Rua da Lavoura “ – Uma das ações estruturantes desta operação é a concretização do 
projeto de requalificação urbanística do Largo da Estação (ponto 5.2) que já está em curso, e 
onde são criados lugares de estacionamento. Para além dessa intervenção, é identificado 
como uma das opções estratégicas, no que se refere ao espaço público, “Reordenar o 
estacionamento e a circulação”. Assim a criação de lugares de estacionamento está prevista, 
devendo ser efetuados os projetos e as intervenções que neste âmbito se entendam 
convenientes não sendo necessário que estejam desde já definidos em concreto.------------------
2. Apresentada por Manuel Pimenta Morgado Baião a sugerir “a reabilitação de edifícios na 

Rua da Lavoura” – Uma das ações estruturantes deste plano é a Reabilitação do edificado 
(ponto 5.1). Prevê-se a intervenção em 90 imóveis com níveis de intervenção em função do 
estado de conservação atribuído. Estima-se que estas intervenções no edificado tenham um 
valor global de 13.127.978,00 €. No caderno dos anexos constam fichas individuais de cada um 
dos 90 edifícios com a terapêutica de intervenção sugerida para cada um.----------------------------
3. Apresentada por Mais Beja a sugerir a “criação de uma unidade hoteleira nos Moinhos de 

Santa Iria” – A reutilização e requalificação da área afeta aos “Moinhos de Santa Iria” constitui 
um das ações estruturantes desta operação (ponto 5.1.1). Não se identifica um uso específico, 
que iria ainda tornar mais difícil a concretização deste objetivo, pois qualquer utilização que 
garanta estes pressupostos será viável.--------------------------------------------------------------------------
4. Apresentada por Mais Beja a sugerir o “derrube dos silos existentes junto aos Moinhos de 

Santa Iria hoje em dia sem qualquer funcionalidade, apenas servindo para a visitação sem 

segurança” – O conjunto “Moinhos de Santa Iria” (inclui lavadouro/chafariz do cano) onde estes 
silos estão integrados constitui um conjunto de arquitetura industrial do século XIX, 
identificado no PDM de Beja, na sua carta do património arquitetónico, como um conjunto de 
grau 1 (ID 32). Trata-se de um conjunto com respeito integral pela arquitetura antiga e em caso 
de intervenção deve respeitar-se o sistema construtivo tradicional procurando técnicas 
coerentes e compatíveis na base da conservação e recuperação. Não se admite nestes casos, á 
partida, a demolição de imoveis integrados neste grau de classificação que os inventaria como 
património municipal. Este facto não invalida que, devidamente justificado por questões de 
segurança ou outras, não se considere a demolição total ou parcial. Nesta fase do processo, 
não existem condições que nos permitam fazer esta proposta sem saber que uso este 
complexo vai ter, e se eventualmente poderá haver reutilização para esta estrutura. A 
segurança relacionada com o acesso livre a este espaço terá que ser resolvida com outras 
medidas que não necessariamente passando pela demolição. Assim esta decisão não deverá 
nem poderá nesta fase constar nesta operação, que no entanto não a inviabiliza nos 
pressupostos já referidos.--------------------------------------------------------------------------------------------
5. Apresentada por Mais Beja a sugerir a “criação na Rua da Lavoura, em terrenos livres ou 

através de derrube de edifícios devolutos, de estacionamento para automóveis e motos, 

uma vez que presentemente os veículos de empresas ou de clientes ficam estacionados em 
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cima de passeios impedindo a passagem de peões” – Conforme já se referiu no ponto 1, um 
dos objetivos estratégicos desta operação é, no que se refere ao espaço público “Reordenar o 
estacionamento e a circulação” Assim a criação de lugares de estacionamento está prevista 
como opção estratégica, devendo ser efetuados os projetos e as intervenções que neste 
âmbito se entendam convenientes não sendo necessário que estejam já especificadas.-----------
6. Apresentada por Mais Beja a sugerir a “melhoria do piso da Rua Afonso III, bem como o 

seu alargamento” – A Rua D. Afonso III está fora da área de intervenção deste plano.-------------
7. Apresentada por Mais Beja a sugerir a “ligação ao parque industrial, criando uma ligação 

entre a Rua da Lavoura e a Rua dos Calceteiros. Esta Rua deverá ter a largura suficiente para 

se movimentarem veículos pesados sem dificuldade” – Uma das propostas deste projeto 
passa pela continuidade da rua da lavoura criando uma nova acessibilidade a zona industrial a 
norte, situação que constituiu um dos critérios de delimitação da ARU desta zona (pontos 2.1, 

5.3.1). Esta intervenção está contempladas também nos valores constantes no quadro de 
investimento em espaços e infraestruturas públicas.---------------------------------------------------------
8. Apresentada por Mais Beja a sugerir o “derrube de vários edifícios devolutos propriedade 

da câmara Municipal de Beja e posterior venda dos terrenos livres para abertura de novos 

negócios” – Estes edifícios fazem parte, com outros edifícios propriedade a IP património, de 
um conjunto classificado de grau 2 que o PDM de Beja define como conjuntos referenciados 
tendo em conta a morfologia urbana e a tipologia arquitetónica. Em caso de intervenção 
deverá ser respeitada a harmonia do conjunto, volumetrias e acabamentos tendo em conta a 
morfologia urbanística e a tipologia arquitetónica das edificações envolventes. Nada impede 
que a Câmara Municipal faça para estes edifícios de sua propriedade um projeto 
contemplando outros usos que não os atuais.-----------------------------------------------------------------
Face ao exposto não se vê que haja lugar a qualquer alteração do projeto de operação de 
reabilitação urbana sistemática efetuado para a área de reabilitação urbana da Rua da 
Lavoura.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caso a Câmara Municipal assim o entenda, e uma vez que no processo consta o parecer 
favorável do IRHU, estão reunidas as condições para a aprovação definitiva para submissão à 
Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

604)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.3. – Proposta de aprovação definitiva da 2ª Alteração ao Loteamento 

Municipal da Rua Pablo Neruda;---------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 6589, de 27 de agosto de 2019, da Divisão de Administração Urbanística, 
informando que tendo terminado o período de discussão pública sem que tenha sido 
apresentada qualquer reclamação ou sugestão está agora o loteamento em condições de ser 
aprovado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 605)---------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Proposta de aprovação de minuta da escritura de constituição de 

direito de superfície;----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente a minuta da escritura de constituição de direito de superfície a favor do IGFEJ – 

Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, com vista à construção do Palácio 
da Justiça, em Beja:----------------------------------------------------------------------------------------------------
“No dia …/…/…, no Cartório Notarial sito em XXX, perante mim, XXX, Notário do referido 
Cartório, compareceram como outorgantes:-------------------------------------------------------------------
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Primeiro: Paulo Jorge Lúcio Arsénio, (estado civil), natural da freguesia de XXX, concelho de XXX, 
com domicilio profissional na Praça da República, 7800-427, Cidade de Beja, na qualidade de 
Presidente da Câmara Municipal de Beja e outorgando em representação do respetivo 
município, com o NIF: 504884620, dá cumprimento às deliberações da referida câmara 
municipal e da assembleia municipal, respetivamente, de 20 de abril de 2016 e 28 de abril de 
2016, alteradas pela deliberação da Assembleia Municipal de 23 de abril de 2018, sob proposta 
deliberativa da Câmara Municipal, de 15 de abril de 2018, em consequência da primeira 
alteração ao plano de pormenor a norte da circular interna, tudo nos termos do que dispõe o 
artigo 35º, nº 1, alínea a), b) e c) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação.--
Segundo: Joaquim Carlos de Oliveira Pinto Gomes Rodrigues, natural da freguesia de Paços de 
Brandão, concelho de Santa Maria da Feira, com domicílio profissional na Avenida D. João II, 
1.08.01 D/E – Torre H – Pisos 15 a 17, freguesia de Parque de Nações, concelho de Lisboa, que 
outorga na qualidade de Presidente do Concelho Diretivo com poderes para o ato e em 
representação do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P., NIPC: 
510361242 com sede na Avenida D. João II, 1.08.01 D/E – Torre H – Pisos 15 a 17, freguesia de 
Parque de Nações, concelho de Lisboa, qualidade e poderes conforme verifiquei pelo 
despacho número 4739/2016, publicado em 07 de abril de 2016, no Diário da Republica, 2ª 
serie, número 68, e pelo disposto no número 3 do artigo 21º da Lei nº 3/2004, de 15 de 
janeiro, (Lei Quadro dos Institutos Públicos), alterada e republicada pelo Decreto-Lei nº 5/2012, 
de 17 de janeiro, com a redação em vigor.----------------------------------------------------------------------
Verifiquei a identidade do primeiro outorgante por conhecimento pessoal e a do segundo 
outorgante pela exibição do seu cartão de cidadão número 08601014-0ZZ5 – válido até 08 de 
maio de 2028 e emitido pela Republica Portuguesa.----------------------------------------------------------
Pelo primeiro outorgante, na qualidade em que outorga, foi dito: Que o seu representado é 
dono e legitimo possuidor, do prédio urbano, denominado por lote E2, destinado à construção 
das futuras Instalações do Palácio da Justiça de Beja, com a área de três mil e cinquenta e seis 
vírgula trinta, metros quadrados, sito a Norte da Circular Interna, de Beja, que confronta a 
Norte, Sul, Poente com espaço verde público, a Nascente, Arruamento, na União freguesias de 
Beja (Santiago Maior e São João Baptista), concelho de Beja, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Beja sob o número mil novecentos e sessenta e um, e ai e inscrita a autorização de 
loteamento pela apresentação dois, de dezoito de abril de dois mil e seis, e aditamentos pela 
apresentação três mil, cento e setenta e um, de doze de julho de dois mil e oito e 
apresentação três mil, duzentos e vinte e cinco de doze de julho de dois mil e dezoito e a 
operação de transformação fundiária pela apresentação cento e sessenta e oito, de dezasseis 
de julho de dois mil e doze, e a aquisição a favor do Município pela apresentação cinco de 
vinte e oito de março de dois mil e oito, prédio inscrito na respetiva matriz sob o artigo 3650º 
da União de Freguesias de Beja (Santiago Maior e São João Batista), com o valor patrimonial de € 
541.370,00 € (quinhentos e quarenta e um mil, trezentos e setenta euros).----------------------------------
Que, pela presente escritura, o seu representado constitui a favor do segundo outorgante o 
direito de superfície, sobre o identificado imóvel, pelo prazo de noventa e nove anos, a contar 
desta data renovável por períodos de dez anos.---------------------------------------------------------------
Que o direito de superfície fica a reger-se pelas seguintes condições:-----------------------------------
a) O imóvel destina-se, estritamente, à construção do Palácio da Justiça de Beja;--------------------
b) A cedência é feita a título gratuito;----------------------------------------------------------------------------
c) Não pode ser dado ao imóvel uso diferente daquele a que se destina, sob pena de reversão 
do direito a favor do Município de Beja;-------------------------------------------------------------------------
d) A construção do Palácio da Justiça deverá ter o seu início, obrigatoriamente, no prazo 
máximo de três anos a contar desta data. Se tal não acontecer este lote de terreno E2 

reverterá de imediato para o Município, salvo autorização de prorrogação do prazo a pedido 
da entidade superficiária;--------------------------------------------------------------------------------------------
e) Que atribui ao direito de superfície ora constituído, o valor de 250.000,00 € (duzentos e 

cinquenta mil euros).----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Que o direito de superfície ora constituído fica a reger-se pela presente escritura e ainda pelo 
disposto no “Protocolo” celebrado em um de junho de 2016, entre o IGFEJ, I.P. e a Câmara 
Municipal de Beja, que vai fica anexo a esta escritura, como documento complementar.----------
Pelo segundo outorgante foi dito: Que para o seu representado aceita a presente escritura de 
constituição do direito de superfície, que lhe é efetuada, nos termos exarados.----------------------
Por ambos os outorgantes foi dito: Que conhecem perfeitamente o conteúdo do documento 
complementar que, já leram, pelo que dispensam a sua leitura.------------------------------------------
Assim o disseram.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verifiquei pela consulta da certidão predial online com o código de acesso XXX, os elementos 
registrais referentes ao imóvel.------------------------------------------------------------------------------------
Arquivo:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) A Mencionada Certidão.------------------------------------------------------------------------------------------
b) Mencionado, documento complementar - “Protocolo”.-------------------------------------------------
c) Documento de participação do Imposto de Selo com o número XXX, comprovativo da 
isenção nos termos do artigo 6º, alínea a) do CIS.-------------------------------------------------------------
Exibiram: Caderneta predial urbana obtida via internet em 17 maio 2019, por onde verifiquei os 
elementos matriciais.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos explicado o seu conteúdo.”-------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 606)---------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Proposta de aprovação de Edital para Posse Administrativa dos 

talhos n
os

 17 e 18 sitos no Mercado Municipal de Beja;--------------------------------- 

 
Presente o Edital para Posse Administrativa dos talhos nos 17 e 18 sitos no Mercado Municipal 
de Beja:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“O Município de Beja, por deliberação da respetiva Câmara  Municipal, de 04 de setembro de 
2019, que aprovou o presente edital, faz saber publicamente, que, nos termos do artigo 112º, 
nº 1, alínea d), do Código do Procedimento Administrativo, doravante designado por CPA, é 
notificada a sociedade comercial por quotas, Lampreia e Lucas, Ldª, contribuinte fiscal nº 
500757631, na pessoa do seu legal representante, com sede no Mercado Municipal de Beja, 
Talhos nos 17 e 18, 7800-144 Beja, por não ter entregue as chaves das respetivas instalações 
concessionadas, após terem sido os respetivos contratos denunciados por carta registada, com 
aviso de receção e por notificação judicial avulsa, com efeitos a partir de 24 de julho 2019, 
para proceder à entrega a esta autarquia dos estabelecimentos comerciais, designados por 
talhos nos 17 e 18, sitos no Mercado Municipal de Beja, cuja exploração foi concessionada à 
notificada, com efeitos a 24 de julho de 1990, sendo certo que, por força do contrato de 
concessão, o prazo inicial era de cinco anos, findo o qual, seria renovável por períodos 
sucessivos de um ano, se nenhuma das partes o não denunciasse, com seis meses de 
antecedência, relativamente ao seu termo ou ao da sua renovação, como efetivamente 
aconteceu, através do envio de cartas registadas por parte do Município de Beja e Notificação 
Judicial Avulsa, através do Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja, com agente de execução 
(processo nº 810/18.2BEBJA do TAF de Beja), não se tendo, assim, operado as renovações das 
mencionadas concessões, tendo ainda a notificada sido relembrada da data limite para a 
desocupação das instalações concessionadas, por carta registada com aviso de receção, 
remetida a 29 de maio de 2019 e recebida pela notificada, em 03 de junho de 2019, data da 
assinatura do aviso de receção, e dado que a notificada ainda não entregou os ditos 
estabelecimentos, completamente livres de bens e pessoas, para além de não ter pago ainda 
as respetivas rendas, em dívida há alguns anos, no montante aproximado de 43.769,87 €, 
apesar de várias tentativas dos serviços municipais, com grave prejuízo para o interesse 
público, é tomada, por este município, posse administrativa dos estabelecimentos, já 
identificados, de que o Município de Beja é proprietário, nos termos do artigo 180º do CPA, 
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(execução para entrega de coisa certa) atento o grave prejuízo do interesse público, dada a 
necessidade urgente de obras do Mercado Municipal, sendo certo que a posse administrativa 
ocorrerá em … / … / ….------------------------------------------------------------------------------------------------
Para os devidos efeitos, o presente edital é fixado nos lugares de estilo do concelho de Beja e 
publicitado no sítio da internet deste município nos termos do artigo 56º, da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro e 113º, nº 8 do CPA.”------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

607)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
Requerido por Cândida Maria Agostinho, Cabeça de Casal de Herança, que pretendendo 
vender a fração B do prédio sito na Rua Dr. Afonso Costa, nº 54, 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 608)-------- 
 
 

2.7. – Eleição para o Parlamento Europeu de 26 de maio de 2019 – 

compensação dos membros de Mesas;----------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 6676, de 30 de agosto de 2019, do Serviço de Contabilidade, informando que foi 
transferida a favor do Município de Beja a verba no valor de 10.095,15 €, para pagamento da 
compensação dos membros de Mesa a transferir para as freguesias do concelho (GR nº 6374), e 
o valor de 258,85 € (GR Nº 6375) destinado ao pagamento dos cinco membros de Mesa do Voto 
antecipado em mobilidade.-----------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade proceder à transferência do valor de 10.095,15 € para as 
freguesias do concelho para pagamento da compensação dos membros de Mesa e do valor de 
258,85 € para pagamento dos cinco membros de Mesa do voto antecipado.(Deliberação nº 

609)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Pedido de apoio financeiro;-------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Clube Português de Automóveis Antigos, um apoio no valor de 5.000,00 €, no 
âmbito da realização da 24ª Edição das 48 horas Automóveis Antigos ao Alentejo, que se 
realiza dias 01, 02 e 03 de novembro de 2019.-----------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 610)---------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Proposta de venda de matérias de promoção do Núcleo 

Museológico da Rua do Sembrano;------------------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 6661, de 29 de agosto de 2019, do Serviço de Museus e Património, propondo a 
venda de merchandising no Núcleo Museológico da Rua do Sembrano, nomeadamente de t-
shirts promocionais deste Núcleo que foram produzidas quando da implementação do projeto 
museográfico.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neste sentido, dão conhecimento que existe um total de 37 t-shirts, 17 para homens e 20 para 
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mulheres. Tendo em conta que se trata de um produto armazenado já há algum tempo, apesar 
de em muito bom estado de conservação, propõe-se um preço de venda de 5,00 € cada 
exemplar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 611)---------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Pedido de pagamento em prestações de coval;--------------------------------- 
 
Solicitado por Maria Francisca Agostinho Piçarra, o pagamento faseado do coval nº 633 
Cemitério B, do seu falecido marido, no valor de 1.514.57 €.-----------------------------------------------
Depois de efetuado atendimento presencial para melhor fundamento da situação e recolha de 
informação com vista à elaboração sintética de caracterização socio económica do agregadoe 
ainda que não tendo este agregado rendimentos per capita inferiores ao referenciado pelo RSI 

(183.84 €), constatou-se que se trata de uma situação onde a requerente não consegue 
suportar de uma só vez o pagamento em questão, pelo que se propõe a fazê-lo faseadamente 
durante 24 meses, num valor mensal de 63.11 €, para que desta forma não desequilibre o 
orçamento familiar que é gerido com algum esforço, uma vez que existem outras despesas 
mensais não contempladas na fórmula tipo mas que são consideradas relevantes para o bem-
estar do agregado. Mais se informa que a requerente pretende pagar logo que possível esta 
despesa, comprometendo se a se possível ir amortizando com montantes superiores caso 
consiga.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 612)---------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Proposta de anulação de dívidas;--------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 6487, de 22 de agosto de 2019, da Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social, 
dando conhecimento que o arrendatário da habitação sita na Rua da Muralha, 3, fte, Beja, Oli 

António Gomes, que se encontra internado na Unidade de Longa Duração e Manutenção de 
Mértola em recuperação de um AVC irá sair brevemente, embora com algumas limitações a 
nível da mobilidade. Neste sentido no dia 16 de julho de 2019 realizou-se uma visita conjunta à 
referida habitação com o objetivo de aferir as condições da habitação face ao estado atual do 
arrendatário. Perante o facto e tendo como objetivo criar as condições de acessibilidade e 
bem-estar do arrendatário, sugere-se que sejam efetuadas as seguintes obras de 
reparação/adaptação: reparação das paredes e pintura das mesmas; colocação das torneiras 
em falta; inverter a abertura da porta da casa de banho; nivelar o piso; retirar o bidé; substituir 
a banheira por poliban; reparação da janela e porta exterior e colocação de barra de apoio nas 
escadas de acesso à habitação.-------------------------------------------------------------------------------------
O arrendatário encontra-se sem rendimentos desde 2016, ano em que foi internado, não tem 
suportado as rendas e o acordo que tinha estabelecido, pelo que se propõe a anulação de 
todas as dívidas anteriores à nova integração na habitação.-----------------------------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 613)---------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Pedido de isenção de pagamento de taxas devidas pela inumação 

de cadáver;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado por Maria de Fátima Espirito Santo Borracha Santana, a isenção de pagamento de 
taxas devidas pela inumação do cadáver do seu pai, senhor Secundino José Silvestre Santana 
para sepultura temporária.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 614)---------------------------------------------- 
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2.13. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

de licença da atividade de realização de espetáculos de natureza 

desportiva;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Grupo Desportivo e Cultural de Mombeja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licenças da atividade de realização de espetáculo de natureza 
desportiva, denominado XV Passeio de BTT “Pelos Trilhos de Mombeja”, que se realizou dia 01 
de setembro de 2019.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 615)----------------------------------------------- 
 
 

2.14. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

de licenças especiais de ruído, licenças de recinto improvisado e licenças 

de ocupação de espaço público;----------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Associação de Músicos de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído, para realização de espetáculo de música ao vivo e DJ, 
junto ao estabelecimento de bebidas A Pracinha, sito na Praça da República, em Beja, dias 14 e 
24 de agosto de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 616)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Músicos de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença de ocupação de espaço público, para realização de música ao vivo, junto ao 
estabelecimento de bebidas A Pracinha, sito na Praça da República, em Beja, dia 24 de agosto 
de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 617)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Músicos de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído, para realização de música ao vivo no estabelecimento de 
bebidas Infantes, sito na Rua dos Infantes, em Beja, dia 22 de setembro de 2019.-------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 618)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Cultural e Recreativa dos Moradores de Porto Peles, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído e da licença de recinto 
improvisado, para realização das Festas de Verão de Porto Peles, dias 28 e 29 de junho de 
2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 619)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1, nº 1, nº 2 e Jardim de 

Infância de Beringel, a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença 
especial de ruído e da licença de recinto improvisado, para realização das Festas em Honra de 
Nossa Senhora da Conceição, no Quintalão do Serrado, sito na Rua de Nossa Senhora, em 
Beringel, entre os dias 06 e 09 de setembro de 2019.--------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 620)----------------------------------------------- 
 
Solicitado por Os Trabalhadores Unidos – Cooperativa de Atividades Hoteleiras, CRL, a 
isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, para 
realização do evento “Serões com música”, na Meia Laranja, Portas de Mértola, junto ao 
estabelecimento de bebidas Luiz da Rocha, dias 26 e 30 de agosto de 2019.--------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 621)----------------------------------------------- 
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Solicitado pelo CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído e da licença de recinto 
improvisado, para realização de animação musical do jantar convívio do evento “Baja II – 
Vindimas do Alentejo”, no Parque de Feiras e Exposições, dia 07 de setembro de 2019.-----------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 622)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pela Comissão de Festas de Nossa Senhora das Neves, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído e da licença de recinto improvisado, 
para realização das Festas em Honra de Nossa Senhora das Neves, dias 22, 23, 24 e 25 de 
agosto de 2019.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 623)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pelo INATEL – Delegação de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído e da licença de recinto improvisado, para realização do 
evento “INATEL na Rua”, sito na Praça da República, dias 12, 13 e 14 de setembro de 2019.------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 624)----------------------------------------------- 
 

Solicitado por Danielle Monteiro Rodrigues – Concessionária da Cafetaria do Castelo, a 
isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, para 
realização do evento cultural Hebraico com música e dança ao vivo, na zona da cafetaria, no 
interior do Castelo de Beja, dia 31 de agosto de 2019.-------------------------------------------------------
Foi deliberado indeferir com o voto de qualidade do senhor Presidente da Câmara e os votos 
contra dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 625)------------------------------------------------------------ 
 

Solicitado pela União de Freguesias de Salvada e Quintos, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído e da licença de recinto improvisado, para 
realização da XXXII Semana Cultural, sito na Praça 5 de Outubro, em Salvada, entre os dias 24 e 
31 de agosto de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 626)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pela União de Freguesias de Salvada e Quintos, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização da Feira da Conversa, na 
Salvada, dias 16, 17 e 18 de agosto de 2019.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 627)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pela Junta de Freguesia de Alvalade, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença de ocupação de espaço público, para instalação de MUPIS na área do 
Município de Beja, nas rotundas, visando a publicidade ao evento “Alvalade Medieval 2019”.---
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 628)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pela Acústica Médica – Hidden Hearing Unipessoal, Ldª, a isenção do pagamento 
das taxas devidas pela emissão de licença de ocupação de espaço público, para realização de 
um auto rastreio auditivo, na Praça Diogo Fernandes, em Beja, dia 08 de julho de 2019.---------- 
Foi deliberado indeferir com o voto de qualidade do senhor Presidente da Câmara e os votos 
contra dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 629)------------------------------------------------------------ 
 

Solicitado pela Acústica Médica – Hidden Hearing Unipessoal, Ldª, a isenção do pagamento 
das taxas devidas pela emissão de licença de ocupação de espaço público, para realização de 
um auto rastreio auditivo, na Rua B, em Santa Clara de Louredo, dia 26 de julho de 2019.-------- 
Foi deliberado indeferir com o voto de qualidade do senhor Presidente da Câmara e os votos 
contra dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 630)------------------------------------------------------------ 
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Solicitado por Francisco José André Eloio na qualidade de explorador do estabelecimento de 
cervejaria “Gazela”, a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença de 
ocupação de espaço público com esplanada, com início no mês de agosto de 2019 e termo no 
mês de junho de 2020.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 631)----------------------------------------------- 
 

 

2.15. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativos à cedência 

de transportes;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela União de Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da Feira, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação ao Zoomarine, dia 
30 de agosto de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 632)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação à praia fluvial da Amieira, dia 26 de 
agosto de 2019 e uma deslocação a Tomar, dia 25 de setembro de 2019.------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 633)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pelo Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora da Luz, a isenção de pagamento 
de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Évora, dia 10 de setembro 
de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 634)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pela Mansão de São José, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 
transporte para uma deslocação à praia fluvial da Amieira, dia 03 de setembro de 2019.----------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 635)----------------------------------------------- 
 
 

2.16. – Resumo Diário de Tesouraria nº 165, relativo ao dia três de 

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

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de novecentos e vinte 

mil, novecentos e trinta e oito euros e setenta e oito cêntimos, sendo quatrocentos e 

sessenta mil, oitocentos e trinta e sete euros e quarenta e um cêntimos de operações 
orçamentais e quatrocentos e sessenta mil, cento e um euros e trinta e sete cêntimos de 
operações não orçamentais.----------------------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O munícipe Hélder Parrinha colocou uma questão relativamente ao Museu Militar que foi 
desarmado e nunca mais foi montado.---------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Jardim Público perguntou qual a possibilidade de se plantarem flores da 
época.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à 2ª fase de construção do Hospital de Beja perguntou se o senhor Presidente 
tem mais alguma informação que possa adiantar, disse.---------------------------------------------------- 
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O senhor Presidente da Câmara referiu que o Museu Militar foi de facto desarmado, todo o 
espólio que estava na Praça de Armas foi retirado, indo uma parte para Moura e outra para o 
exército, as armas e fardamento expostos uma parte continua na posse da Câmara municipal 
de Beja e outra parte regressou também para o exército. Há fardamento que está em boas 
condições e fardamento que não e relativamente às armas uma minoria está em boas 
condições e as restantes para serem expostas precisam de cuidados de reabilitação. Contudo 
este executivo não tem a perspetiva, neste mandato, de retomar esta questão embora no 
futuro se possa equacionar a sua abertura encontrando-se um espaço, eventualmente na Casa 
do Governador se a coleção Jorge Vieira for deslocada.-----------------------------------------------------
Relativamente ao Jardim Público referiu que o mesmo está numa fase de reabilitação que 
passa por uma pintura de vários locais que há muito tempo não eram pintados, pela 
recuperação do parque infantil e ringue desportivo, pela reposição de informação, pela 
mudança de alguns bancos que estavam degradados e pela colocação de iluminação de outras 
características. Em 2020 o lago maior será pintado assim como será espalhado saibro 
nalgumas zonas do Jardim que têm pedras visíveis. Têm havido plantação de algumas árvores 
e poderá falar com a responsável do Jardim para saber se é possível nalgum canteiro ou zona 
mais central plantar ou não flores de época.-------------------------------------------------------------------
Relativamente à 2ª fase de construção do Hospital de Beja informou que a Câmara Municipal 
de Beja tem uma reunião pedida há cerca de dois meses com a senhora Ministra Marta 
Temido para abordar os temas da Maternidade e da 2ª fase de construção, reunião que ainda 
não foi concedida mas, naturalmente, que o executivo entende que a 2ª fase do Hospital de 
Beja pode e deve avançar assim que possível em termos orçamentais porque havendo 
350.000.000,00 € disponíveis para Évora também tem de haver a disponibilidade para avançar 
com a 2ª fase do Hospital de Beja, disse.------------------------------------------------------------------------ 
 
A vereadora Marisa Saturnino relativamente às questões levantadas pela munícipe Rita 
Caixinha sobre as obras no telhado do seu prédio e sobre a possibilidade da Câmara Municipal 
fazer obras na casa de banho da sua habitação para retirada da banheira e colocação de um 
poliban tendo em conta o estado de saúde do seu marido, ficando depois a senhora a pagar 
em prestações, informou que já atendeu a senhora duas/três vezes e a sua preocupação era as 
infiltrações e a pintura exterior do prédio que é composto por frações da Câmara e por frações 
em venda resolúvel, que é o caso. Na questão das infiltrações e pintura a autarquia poderia 
intervir ou não porque o prédio não é só propriedade desta, contudo resolveu-se pintar todo o 
edificado e está prestes a concluir-se a intervenção nas caleiras.-----------------------------------------
Relativamente às obras na habitação lembrou que a senhora Rita Caixinha em 05 de fevereiro 
de 2016 assinou um contrato de venda resolúvel que diz o seguinte no nº 3 da cláusula 8ª: 
“Todas as despesas por obras de conservação e beneficiação necessárias à fração autónoma 
objeto do presente contrato, bem como as despesas inerentes à respetiva administração, 
mera conservação e fruição das partes comuns do edifício e o pagamento dos serviços de 
interesse comum, assumindo as obrigações nos mesmos termos dos condóminos, serão da 
conta e risco da promitente-compradora e não terá direito a qualquer indemnização por esse 
motivo, ficando as respetivas benfeitorias a fazer parte do respetivo imóvel.”, portanto, isto 
quer dizer que a Câmara Municipal não tem qualquer responsabilidade. No entanto a senhora 
Rita fez no Gabinete de Ação Social um pedido de apoio a particulares que está com o 
vereador do pelouro para analisar, disse.------------------------------------------------------------------------ 
 
Relativamente às questões levantadas pela munícipe Ana Carvoeiras sobre o Pingo Doce e 
abrigos das urbanas na Rua de Angola o senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, 
informou que estão previstas algumas alterações no Pingo Doce mas este terá que chegar a 
acordo com os condóminos para fazer as mesmas, nomeadamente uma entrada mais larga 
para as viaturas e o muro poder ser recuado. Relativamente aos abrigos das urbanas, a 
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candidatura foi aprovada, prevê a substituição de 21 abrigos de autocarros, 4 vão ser 
modernizados, 17 vão ser profundamente alterados e serão colocados alguns novos, estando 
incluídos exatamente as paragens da Rua de Angola, disse.------------------------------------------------ 
 
Foi tomado conhecimento da seguinte exposição apresentada pela munícipe Manuela Agatão 
relativamente a um caso de insalubridade pública que dura há 20 anos no terraço do prédio 
sito na Rua General Teófilo da Trindade, nº 58, em Beja, no qual a sua mãe é arrendatária de 
uma fração, caso que se inicia em 2000 com o envio de correspondência à Câmara Municipal a 
denunciar a existência de um pombal nos terraços do referido prédio. Em 2003 a autarquia dá 
conhecimento que o Regulamento de Resíduos Sólidos e Higiene Urbana não se aplicava ao 
caso: “…na medida em que se trata de uma situação de insalubridade verificada no logradouro 
do prédio sito Rua General Teófilo da Trindade, nº 58, do espaço privado e não de via 
pública…” e que quanto ao Regime Jurídico da Urbanização e Edificação no artigo 89º que: “…a 
Câmara Municipal pode a todo o tempo, oficiosamente ou a requerimento de qualquer 
interessado, determinar a execução de obras de conservação necessárias à proteção de más 
condições de segurança ou de salubridade…”, “…ora a instalação de um pombal daquelas 
características não é, para todos os efeitos legais uma edificação, logo também se exclui o 
âmbito da aplicação deste Diploma…”. Em 2009, os Delegados de Saúde deslocaram-se ao 
local e a Câmara Municipal dá conhecimento que iria tomar posse administrativa do prédio 
para demolição do pombal no dia 30 de abril, pelas 10:30 horas, em 2019 o pombal continua 
de pé. Em fevereiro deste ano a Delegada de Saúde e os técnicos da Câmara Municipal 
deslocaram-se novamente ao local e chegados a setembro ainda não obteve qualquer 
resposta. Já enviou fotografias das condições em que se encontram aqueles terraços que estão 
pejados de sucata, lixo, dejetos de cães, restos de comida, roupa podre, etc.. O acesso às 
arrecadações é quase impossível de fazer de tanto lixo que existe nas escadas, que um dos 
proprietários do prédio vai apanhar e ali deposita, o cheiro no prédio é nauseabundo e para 
além disto existe o risco de inundação pelo facto dos terraços não terem qualquer escoamento 
devido à situação bem como o risco de incêndio por curto-circuito uma vez que o individuo em 
causa faz puxadas de luz com extensões.------------------------------------------------------------------------
Ora tendo a mãe da munícipe 82 anos, naturalmente não tem necessidade de viver nestas 
condições, paga a sua renda ao proprietário e devia no mínimo ter condições de higiene, pelo 
que passados 20 anos considerou ter chegado a altura de se intervir e resolver esta situação.--- 
 
Relativamente à intervenção da munícipe Maria Otília Guerreiro sobre rendas em atraso com 
acréscimo de juros que não tem condições financeiras para pagar o Senhor Presidente da 
Câmara, Paulo Arsénio informou que o Regulamento da Habitação Social já tem uns anos 
significativos, não foi promovida qualquer alteração ao mesmo, ou seja, não houve qualquer 
agravamento das condições nos últimos mandatos, naturalmente os arrendatários quando 
assinam aquelas condições reconhecem-nas, depois há fatores ao longo da vida das pessoas 
que por vezes dificultam que essas condições sejam cumpridas mas a Câmara Municipal dá 
sempre a possibilidade de fazer acordos de pagamento. Poderá ser uma situação a analisar no 
futuro mas neste momento as condições são as que são e é aquilo que pode dizer.----------------- 
 
 

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

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

O Presidente da Câmara 
 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício

 
 

Aprovada por maioria com uma 

abstenção em reunião de câmara 

realizada em 18 de setembro de 2019 
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