
 
 

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 dezoito, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 

dezoito 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, Arlindo José Clemente Morais, João Manuel Rocha da Silva, Vítor Manuel 
Gomes Baia Santos Picado e Sónia Maria Horta do Calvário.-----------------------------------------------
A assessorar o Executivo esteve também presente o Jurista, Dr. Juvenal Bastos da Cunha.--------
Secretariou a reunião, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, em conformidade com o 
disposto no número dois do artigo quinquagésimo sétimo da lei número setenta e cinco barra 
dois mil e treze de doze de setembro.---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

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

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata nº 17/2019;------------------------------------------- 

 
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 17/2019, relativa à reunião de câmara 
realizada em quatro de setembro de dois mil e dezanove, que foi previamente distribuída por 
todos os eleitos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário relativamente à aprovação na última reunião de câmara da minuta 
da escritura de constituição de direito de superfície a favor do IGFEJ – Instituto de Gestão 
Financeira e Equipamentos da Justiça, referiu que não ficou vertido na ata aquilo que foi aqui 
discutido, nomeadamente que a única alteração à minuta que tinha sido previamente 
aprovada e que depois de ter procurado não encontrou, teria sido a questão de acrescentar na 
alínea d) o texto que está sublinhado, designadamente: “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.” Ora tendo sido 
levantada a questão que o protocolo previa o início das obras no prazo de 3 anos e agora esses 
3 anos só irão contar a partir da data da assinatura da escritura, considerou que esta situação 
não se justifica porque também não se sabe quando será assinada a escritura para além do 
constante adiamento desta situação por parte do Ministério da Justiça, correndo-se o risco 
daqui a 3 anos estar a ser devolvido o terreno.---------------------------------------------------------------- 
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O Jurista Municipal, Juvenal Cunha referiu que a minuta foi aprovada em reunião de câmara e 
mais, se a senhora vereadora for pegar no protocolo este já foi ao ar há muito tempo porque 
nada do que o mesmo contemplava está cumprido. Esta minuta agora aprovada é a 
salvaguarda por parte do Ministério da Justiça de, caso não consigam iniciar as obras, poderem 
renovar aquele prazo porque não podem aprovar um projeto de arquitetura sobre um terreno 
que não lhes pertence, portanto se existe algum benefício é para a Câmara Municipal, porque 
esse prazo contará então a partir da aprovação do projeto, que não se sabe quando vai ser, e a 
escritura tem de ser feita antes exatamente para garantir os 3 anos e para que haja um 
controle por parte da Câmara Municipal no sentido de quando passar esse prazo possa não 
renovar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário, solicitou ao senhor Presidente da Câmara, uma vez que o Dr. 
Juvenal Cunha continua a afirmar que a minuta já foi previamente aprovada em reunião de 
câmara, que lhe fizesse chegar a data dessa aprovação.----------------------------------------------------- 
 
O vereador João Rocha quis acrescentar que independentemente destas questões, aquilo que 
se pretende é construir o edifício para se ter um Tribunal capaz com todas as valências 
previstas que dignifique a cidade e lembrou que na altura, o Ministério da Justiça não levantou 
qualquer questão, tanto que o protocolo foi assinado, portanto votou favoravelmente porque 
o equipamento é necessário agora politicamente está em desacordo pela forma como o 
processo está a ser tratado, disse.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu haver aqui uma dupla questão, uma 
que envolve diretamente a Câmara Municipal, nomeadamente a cedência do direito de 
superfície e a escrituração do mesmo e depois o concurso que já foi lançado pelo Instituto e 
ficou deserto e que agora lançou um novo com um preço base superior para o qual houve um 
adiamento da abertura das propostas por 15 dias. Obviamente que o interesse da Câmara 
Municipal independentemente de quem esteja em funções é que o edifício se faça e que Beja 
tenha um Palácio da Justiça digno desse nome. De resto quando o anterior executivo assinou o 
protocolo com a Senhora Ministra da Justiça o PS apoiou essa decisão localmente e 
defenderam-na por acharem ter sido uma boa medida e naquilo que depender deles não 
querem deixar nenhuma desculpa para o Instituto não realizar a obra, disse.------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção foi a ata aprovada por maioria com a abstenção do 
vereador Arlindo José Clemente Morais, por não ter participado na mesma.(Deliberação nº 

636)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado voltou a solicitar resposta a um conjunto de questões, nomeadamente 
a listagem de obras por administração direta nos edifícios propriedade do Município, o ponto 
da situação relativamente ao término das obras no Bairro Social e o processo relativo ao ajuste 
direto para conclusão da Casa Mortuária de São Matias.----------------------------------------------------
Solicitou ainda o ponto da situação relativamente ao estabelecimento “La Taska” bem como 
ao estabelecimento “Pão Quente”, sito na Rua de Santo André, em Beja, que está com a 
atividade parada há cerca de seis meses. Este empresário disse-lhe não conseguir estar 
encerrado mais tempo, continua com algumas infiltrações no seu estabelecimento 
provenientes do andar de cima e aquilo que solicita é que a torneira de segurança fosse 
fechada para começar a laborar, disse.---------------------------------------------------------------------------  
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Relativamente à Casa Mortuária de São Matias o senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, 
informou que a resposta do empreiteiro tinha alguns itens que não encaixavam no caderno de 
encargos da intervenção pelo que houve a necessidade de fazer uma correção que chegou há 
poucos dias ao Engº Luís Barriga.----------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Bairro Social é uma situação difícil para a Câmara Municipal de Beja, não por 
sua responsabilidade uma vez que tem feito todos os pagamentos atempadamente e alguns 
até antecipadamente ao empreiteiro, mas sucede que a empreitada está parada há 
sensivelmente um mês. A obra foi abandonada e daquilo que estava comprometido ficou a 
meio o apartamento sito na Rua Pablo Neruda, nº 11, 2º esqº, que não está habitado e ficou 
por fazer o apartamento sito na Rua Salvador Allende, nº 8, 2º dtº, que está habitado. Além 
disto, há quatro apartamentos onde deveriam de ter sido colocadas janelas e caixilharias novas 
sendo que o subempreiteiro não se propõe fazê-las porque tem pagamentos em atraso do 
empreiteiro, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda, relativamente ao estabelecimento “La Taska”, informou que está a 
ser estudada uma solução que permita a reabertura do bar, consensualizando com o operador 
e moradores vizinhos, no sentido de se conseguir que esta atividade não coloque em causa o 
repouso das pessoas que vivem na zona e portanto até ao final do mês irá haver uma 
resolução deste caso que se espera poder resultar. Contudo será uma reabertura condicional 
para não se voltar a cair nas situações anteriores, disse.---------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à ordem do dia.---------------------------------- 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de aprovação de repartições de encargos dos 

empréstimos ao Banco Europeu de Investimentos, no âmbito do previsto 

na Resolução 14/2001 do Tribunal de Contas;------------------------------------------------ 

 
Registo nº 4888, de 11 de setembro de 2019, do Serviço de Contabilidade, Plano e Orçamento, 
propondo a aprovação da repartição de encargos do empréstimo ao Banco Europeu de 

Investimentos do Projeto – Implementação de Percursos Acessíveis na Cidade de Beja – 

Centro histórico e Envolventes, no âmbito do previsto na Resolução 14/2011 do Tribunal de 
Contas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Despesa anos seguintes Montante previsível da 

despesa 

Código/Designação do 

Projeto 

Ano 2019 751,42 €  

- 0103/03010302 
- 0103/100603 

Ano 2020 3.757,11 € 

Ano 2021 14.545,17 € 

Ano 2022 24.581,80 € 

Anos seguintes 282.690,62 € 
 

Junta-se a documentação de apoio à decisão, nomeadamente: apuramento da capacidade de 
endividamento, contrato do empréstimo assinado, garantia e plano de reembolso, aferição da 
dívida total DGAL, ficha do município DGAL, Fundos disponíveis de agosto 2019 DGAL, limite da 
dívida total e mapa de empréstimos do município, que constitui documento anexo número 

um que faz parte integrante da presente ata.------------------------------------------------------------------
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Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

637)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Registo nº 4885, de 11 de setembro de 2019, do Serviço de Contabilidade, Plano e Orçamento, 
propondo a aprovação da repartição de encargos do empréstimo ao Banco Europeu de 

Investimentos do Projeto – Reabilitação e Refuncionalização do Edifício da Piscina 

Descoberta, no âmbito do previsto na Resolução 14/2011 do Tribunal de Contas.------------------- 
 

Despesa anos seguintes Montante previsível da 

despesa 

Código/Designação do 

Projeto 

Ano 2019 1.126,62 €  
- 0103/03010302 

- 0103/100603  
Ano 2020 5.633,12 € 

Ano 2021 21.807,87 € 

Ano 2022 36.856,00 € 

Anos seguintes 423.843,99 € 
 

Junta-se a documentação de apoio à decisão, nomeadamente: apuramento da capacidade de 
endividamento, contrato do empréstimo assinado, garantia e plano de reembolso, aferição da 
dívida total DGAL, ficha do município DGAL, Fundos disponíveis de agosto 2019 DGAL, limite da 
dívida total e mapa de empréstimos do município, que constitui documento anexo número 

dois que faz parte integrante da presente ata.-----------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

638)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Registo nº 4883, de 11 de setembro de 2019, do Serviço de Contabilidade, Plano e Orçamento, 
propondo a aprovação da repartição de encargos do empréstimo ao Banco Europeu de 

Investimentos do Projeto – Zona de Acolhimento Empresarial Norte, no âmbito do previsto 
na Resolução 14/2011 do Tribunal de Contas.------------------------------------------------------------------ 
 

Despesa anos seguintes Montante previsível da 

despesa 

Código/Designação do 

Projeto 

Ano 2019 421,18 €  
- 0103/03010302 

- 0103/100603  
Ano 2020 2.105,92 € 

Ano 2021  8.152,79 € 

Ano 2022 13.778,48 € 

Anos seguintes 158.452,65 € 
 

Junta-se a documentação de apoio à decisão, nomeadamente: apuramento da capacidade de 
endividamento, contrato do empréstimo assinado, garantia e plano de reembolso, aferição da 
dívida total DGAL, ficha do município DGAL, Fundos disponíveis de agosto 2019 DGAL, limite da 
dívida total e mapa de empréstimos do município, que constitui documento anexo número 

três que faz parte integrante da presente ata.-----------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

639)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.2. – Proposta de adesão;----------------------------------------------------------------------- 

 
Presente a proposta de adesão do Município de Beja à Agência Regional de Promoção 

Turística do Alentejo bem como as normas de admissão de sócios, que constituem documento 
anexo número quatro e fazem parte integrante da presente ata.----------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

640)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2.3. – Proposta de alteração ao Regulamento Municipal de Acesso às 

Portas de Mértola (Baixa de Beja) e das Intervenções no Espaço Público;-- 

 
Registo nº 6356, de 16 de agosto de 2019, do Gabinete de Gestão da Mobilidade, propondo a 
alteração do Regulamento Municipal de Acesso às Portas de Mértola (Baixa de Beja) e das 
Intervenções no Espaço Público, que tinha sido aprovado em reunião de câmara de 18 de 
fevereiro de 2015, em Assembleia Municipal de 23 de fevereiro 2015 e cuja entrada em vigor 
ocorreu no dia 28 de abril de 2015.-------------------------------------------------------------------------------
A presente alteração justifica-se para que as cargas e descargas que ocorrem 
preferencialmente no período da manhã, na zona das Portas de Mértola, tenham um tempo 
mais alargado para esse efeito e para que se garanta que ao sábado, no período de maior 
movimento de pessoas, não circulem veículos nas zonas pedonais para melhor usufruto do 
espaço público.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sendo assim, propõem-se as seguintes alterações ao Regulamento em vigor:------------------------
1. O Artigo 2º - Âmbito de aplicação – Reescrever o artigo da seguinte forma: O presente 
Regulamento aplica-se a todas as vias e espaços públicos localizados na zona designada por 
Portas de Mértola, constituída pela Rua Capitão João Francisco de Sousa, Ruas de Mértola 

(parte), da Branca, Lobata, Biscainha e dos Açoutados, área que é considerada de zona de 
acesso automóvel condicionado para todos os efeitos legais, designadamente previstos no 
Código da Estrada e legislação complementar.-----------------------------------------------------------------
2. Reescrever a alínea d) do Artigo 3º da seguinte forma: Zona das Portas de Mértola – área 
constituída pela Rua Capitão João Francisco de Sousa, Ruas de Mértola, da Branca, Lobata, 

Biscainha e dos Açoutados.-----------------------------------------------------------------------------------------
3. No artigo 7º - Proibição de trânsito e as operações de cargas e descargas, no ponto 1. passe 
a constar o período das cargas e descargas nos dias úteis das 7:00h às 11:00h e das 18:30h às 

21:00h e acrescentar um ponto com a indicação do horário das cargas e descargas aos sábados 

das 7:00h às 10:00h e das 14:30h às 21:00h.-------------------------------------------------------------------
4. No artigo 9º - Rua da Branca, Rua da Lobata, Rua da Biscainha e Rua dos Açoutados, no 
ponto 1. passe a constar o período das cargas e descargas nos dias úteis das 7:00h às 11:00h e 

das 18:30h às 21:00h e acrescentar um ponto com a indicação do horário das cargas e 
descargas aos sábados das 7:00h às 10:00h e das 14:30h às 21:00h.------------------------------------
5. No artigo 11º alterar o título para: Artigo 11º - Direito de Acesso de Residentes às Ruas da 

Branca, Lobata, Biscainha e dos Açoutados.-------------------------------------------------------------------
6. Eliminar o Artigo 15º atendendo a que os lugares de cargas e descargas e de 
estacionamento não se encontram marcados.-----------------------------------------------------------------
É disponibilizado um número de telemóvel que fica na posse do trabalhador que esteja ao 
serviço no parque de estacionamento da Avenida Miguel Fernandes para garantia de alguma 
situação não prevista, sendo que, essas ocorrências são registadas numa folha com a indicação 
do comerciante que fez o pedido, dia e hora da ocorrência.------------------------------------------------
Junta-se proposta de regulamento que constitui documento anexo número cinco e faz parte 
integrante da presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a consulta pública.(Deliberação nº 641)----- 
 
 

2.4. – Proposta de aprovação do Regulamento de Orçamento 

Participativo do Município de Beja;------------------------------------------------------------------ 

 
Presente a proposta de Regulamento de Orçamento Participativo do Município de Beja, no 
seguimento da deliberação da Assembleia Municipal de Beja de 26 de fevereiro de 2018, que 
constitui documento anexo número seis e faz parte integrante da presente ata.--------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a consulta pública.(Deliberação nº 642)----- 
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A vereadora Sónia Calvário sugeriu que no nº 1 do artigo 16º - Funcionamento das Assembleias 
Participativas “Nas Assembleias Participativas podem participar todos os cidadãos 
previamente inscritos, através de correio eletrónico (endereço email do Orçamento Participativo) 
ou na própria sessão antes do início dos trabalhos, desde que a lotação da sala o permita.”, 
fosse encontrada outra forma de alargar estas inscrições, ainda que antecipadamente, para 
não vedar o acesso a quem não utiliza o correio eletrónico uma vez que, embora a população 
esteja já muito dedicada às novas tecnologias, ainda existem muitos munícipes que não 
utilizam ou não têm email, disse.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.5. – 2ª Alteração ao Loteamento Municipal de Equipamentos de Saúde 

e Assistência;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 6497, de 13 de setembro de 2019, da Divisão de Administração Urbanística, 
informando que tendo em conta os pareceres da EDP, Distribuição – Energia, S.A. e da EMAS – 
Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, E.M., está a alteração ao Loteamento em 
condições de ser submetido a discussão pública de acordo com o previsto na Lei.-------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a discussão pública.(Deliberação nº 643)---- 

 
 

2.6. – Pedido de prorrogação do prazo de execução;------------------------------------- 

 
Registo nº 7003, de 13 de setembro de 2019, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que com todos os constrangimentos que se têm verificado no andamento 
da empreitada de Zona de Acolhimento Empresarial Norte, derivados essencialmente das 
correções que se tornaram necessárias efetuar ao projeto de infraestruturas elétricas, as quais 
têm tido implicações diretas na execução de todas as outras infraestruturas enterradas, será 
inevitável considerar o prazo de execução da empreitada anteriormente prorrogado como 
insuficiente para a poder concluir.---------------------------------------------------------------------------------
Assim e em face do novo pedido de prorrogação do prazo de execução apresentado pelo 
empreiteiro e os argumentos invocados que, para além de outros fatores perfeitamente 
justificáveis, se baseiam principalmente no atrás referido, será de conceder esta nova 
prorrogação solicitada de 160 dias e não 161 como por lapso vem referido no seu pedido, 
devendo a obra ficar concluída até ao próximo dia 29 de maio de 2020.--------------------------------
À semelhança do anterior pedido e por indicação do próprio empreiteiro, desta prorrogação 
não resultarão quaisquer encargos adicionais para o dono de obra, podendo a mesma ser 
concedida a Construções J.J.R. & Filhos, S.A. ao abrigo do artigo 310º do Código dos Contratos 
Públicos e do nº 3 do artigo 13º do Decreto-Lei nº 6/2004 de 06 de janeiro.---------------------------
Atendendo ao valor da obra adjudicada, deverá este pedido de prorrogação ser proposto para 
aprovação em reunião de câmara.--------------------------------------------------------------------------------
Propôs-se igualmente a aprovação dos correspondentes Plano de Trabalhos, Plano de 
Pagamentos e Cronograma Financeiro, resultando do mesmo que irão transitar para 2020, os 
valores correspondentes a 5 meses de obra, traduzidos na seguinte repartição de encargos:----
2019 ……………………………………………………………………………………………………………. 684.513,00 € + IVA 
2020 ……………………………………………………………………………………………………………. 952.481,98 € + IVA 
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a repartição de encargos à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 644)-------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.7. – Proposta de reversão do lote de terreno sito no Parque Industrial 

de Beja;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Parecer de 05 de setembro de 2019 do Gabinete Jurídico, relativo à reversão do lote de 
terreno para construção, por doação, sito no Parque Industrial de Beja, inscrito na respetiva 
matriz, sob o artigo nº 1348, da União de Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da 
Feira, atualmente descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 1621/20081009 

e aí inscrito a favor da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Beja, com a 
área de 18096 m2.------------------------------------------------------------------------------------------------------
O lote supra identificado foi doado pelo Município de Beja à Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Beja, destinado, exclusivamente, à construção de um novo quartel 
do donatário.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ora, decorridos vários anos sobre esta doação e o donatário não ter conseguido 
financiamentos adequados à construção projetada e aos encargos que terá de suportar, 
provenientes, sobretudo da taxa adicional ao IMI, designado “Imposto Mortágua”, que atinge 
cerca de 4.000,00 € anuais, decidiu aquela Associação devolver ao doador, Município de Beja, 
o referido prédio, completamente livre de quaisquer ónus ou encargos, depois da Assembleia 
Geral da AHBVB, em março do corrente ano ter autorizado tal reversão.-------------------------------
Assim, é do interesse da Associação que a respetiva escritura de doação/reversão do prédio 
seja outorgada antes do final de 2019, de modo a evitar ter de suportar o referido imposto, 
uma vez que o dito terreno é considerado como terreno de construção. Aliás, casos análogos 
têm sido tratados de igual modo, por impossibilidade dos respetivos adquirentes de prédios 
municipais de construírem o que se propunham construir.-------------------------------------------------
Face ao exposto, é de parecer que o Município de Beja aceite a doação, atentos os 
fundamentos invocados e atenta a natureza jurídica da Associação, com fins de interesse 
público, já identificada, sendo certo que é intenção do senhor Presidente da Câmara propor, 
também, ao executivo camarário que seja o Município de Beja a suportar as despesas da 
escritura de doação do imóvel a esta edilidade, tudo em conformidade com a competência 
material da Câmara Municipal, nomeadamente, o disposto no artigo 33º, nº 1, alínea j) da Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação.------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 645)---------------------------------------------- 

 
 

2.8. – Pedido de levantamento do ónus de reversão e respetiva certidão;- 

 
Solicitado por José Vedes Gonçalves, o levantamento do ónus de reversão e respetiva 
certidão, relativamente à fração G do prédio sito na Rua Vereador António das Dores Ferro, nº 
10, 3º esqº, em Beja, inscrito na respetiva matriz urbana sob o artigo nº 2837 e descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Beja, sob o nº 1360/20050405, constituído em propriedade 
horizontal, de que é proprietário, cujo lote foi adquirido ao Município de Beja, com o ónus de 
reversão se o mesmo não tiver sido construído no prazo e nas condições de indicadas do 
respetivo edital, que anunciou a venda.-------------------------------------------------------------------------
O fundamento essencial do ónus de reversão que incide sobre o lote, em causa, destinado à 
construção urbana, destina-se a impedir que o mesmo se mantenha expetante, por tempo 
indeterminado, e objeto de especulação, sem realizar o fim a que se destina, isto é, a 
construção de acordo com o projeto que esteve na base da alienação do lote, que era, ao 
tempo, municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visitado o prédio pela fiscalização municipal, verifica-se, da informação prestada por esta, em 
02 de setembro de 2019 que o lote se encontra totalmente construído e não resulta dessa 
mesma fiscalização qualquer reparo, que pudesse ser objeto de processo de contraordenação, 
pelo que se presume ter a construção obedecido as normas urbanísticas, em vigor.----------------
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Por outro lado, mesmo que os prazos de início e conclusão da obra não tivessem sido 
rigorosamente respeitados, deve ser essa questão considerada ultrapassada, por se encontrar 
sanada, dado que autoridade administrativa licenciadora, que era também a proprietária do 
lote, o Município de Beja, terá emitido o respetivo alvará de utilização de todo o edificado.------
Atentos os fundamentos e pressupostos aqui salientados, propôs-se o deferimento do pedido, 
nos seus precisos termos, sendo certo que compete à Câmara Municipal o cancelamento do 
ónus, em causa, dado que foi esta que o instituiu.------------------------------------------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 646)---------------------------------------------- 

 
 

2.9. – Proposta de alteração à minuta de protocolo de cedência em 

regime de comodato;----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente a alteração à minuta de protocolo de cedência em regime de comodato a celebrar 

entre o Município de Beja e a União de Freguesias de Albernoa e Trindade para cedência do 

prédio urbano correspondente à antiga escola primária de Albernoa, Espaço Multiusos de 

Albernoa, sito na Rua dos Moinhos, em Albernoa, inscrito na respetiva matriz urbana, da 
Freguesia de Albernoa, sob o artigo 342, e descrito na Conservatória do Registo Predial, sob o 
nº 693/20081125, do Livro-B, e aí inscrito a favor do Município de Beja, foi o Gabinete Jurídico, 
por despacho do Chefe de Gabinete, Dr. Nuno Pancada, incumbido de preparar a alteração ao 
protocolo de cedência, em regime de comodato, do prédio em referência, à União de 
Freguesias de Albernoa e Trindade, já aprovado pela Câmara Municipal, em 07 de agosto de 
2019, para que esta autarquia promova a gestão e utilização da referida escola, na sequência 
de despacho do senhor Presidente da Câmara.----------------------------------------------------------------
Assim, junta-se a proposta de alteração do protocolo solicitado, que constitui documento 
anexo número sete e faz parte integrante da presente ata e que teve em conta a atualização 
da respetiva matriz predial, subsequente à reforma administrativa, que deu origem à criação 
de uniões de freguesias, e alteração do prazo do comodato que terá de ser de 20 anos, atentas 
as razões, apresentadas pelo respetivo Presidente da União de Freguesias em causa.--------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 647)---------------------------------------------- 
 
 

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

 
Requerido pelo Banco Comercial Português, S.A., que pretendendo vender a fração A do 
prédio sito na Rua Egas Moniz, nº 22, cave e r/c, em Beja, pelo valor de 51.152,00 €, 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 648)-------- 
 
Requerido pelo Banco Comercial Português, S.A., que pretendendo vender o prédio sito na 
Rua da Fonte Mouro, nº 33, em Beja, pelo valor de 12.499,00 €, 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 649)-------- 
 
Requerido pelo Banco Comercial Português, S.A., que pretendendo vender o prédio sito no 
Largo da Amoreira, nº 5, em Beja, pelo valor de 25.911,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal 
de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e 
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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 650)-------- 
 
Requerido pelo Banco Comercial Português, S.A., que pretendendo vender o prédio sito na 
Rua de Moura, nº 5, em Baleizão, pelo valor de 34.984,00 €, 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 651)-------- 
 
Requerido pelo Banco Comercial Português, S.A., que pretendendo vender o prédio sito na 
Rua da Estalagem, nº 2, em Baleizão, pelo valor de 32.029,00 €, 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 652)-------- 
 
Requerido por Bruno Miguel da Silva Matos, que pretendendo vender a fração A do prédio 
sito na Rua da Ancha, nº 23 e Rua Dr. Pereira Coelho, nº 1, em Beja, pelo valor de 34.000,00 €, 
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 653)-------- 
 
Requerido por Manuel José Ruaz Martins, que pretendendo vender o prédio sito na Rua de 
São Sebastião, nº 14, em Beja, pelo valor de 18.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de 
Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e 
venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação, interesse no exercício do mesmo.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 654)-------- 
 
 

2.11. – Pedido de benefício da gratuidade na utilização de equipamentos 

e eventos da responsabilidade do Município de Beja dos Assistentes 

Pessoais acompanhantes de pessoas com deficiência;---------------------------------- 

 
Solicitado por Bruno Domingos, através do Balcão de Inclusão, que os assistentes pessoais, 
acompanhantes do deficiente, beneficiem da gratuitidade na utilização de equipamentos e 
eventos da responsabilidade do Município de Beja, ao abrigo do Decreto-Lei nº 129/2017, de 
09 de outubro, que regulamenta a Lei nº 38/2004, de 18 de agosto, atento o disposto no artigo 
41º daquele diploma, conjugados com o disposto no artigo 33º, nº 1, alínea v), da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação.----------------------------------------------------------
A Constituição da República Portuguesa consagra o princípio da igualdade de todos os 
cidadãos e de todas as cidadãs, reafirmando, expressamente, no nº 1 do seu artigo 71º, que os 
cidadãos portadores de deficiência física ou mental gozam plenamente dos direitos e estão 
sujeitos aos deveres nela consignados, com ressalva do exercício ou do cumprimento daqueles 
para os quais se encontrem incapacitados.----------------------------------------------------------------------
Com este propósito, é publicada a Lei nº 38/2004, de 18 de agosto, que aprovou as bases do 
regime jurídico da prevenção, habilitação, reabilitação e participação das pessoas com 
deficiência, que definiu, como grandes objetivos neste domínio, a promoção da igualdade de 
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oportunidades, a promoção de oportunidades de educação, trabalho e formação ao longo da 
vida, a promoção do acesso a serviços de apoio e a promoção de uma sociedade para todos, 
através da eliminação das barreiras e da adoção de medidas que visem a plena participação 
das pessoas com deficiência.----------------------------------------------------------------------------------------
Em julho de 2009, Portugal aderiu à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
comprometendo-se a promover, proteger e garantir condições de vida dignas às pessoas com 
deficiência ou incapacidade, assumindo a responsabilidade pela adoção das medidas 
necessárias para garantir às pessoas com deficiência o pleno reconhecimento e o exercício dos 
seus direitos, num quadro de igualdade de oportunidades.------------------------------------------------
Ora, feito o enquadramento jurídico nacional e internacional geral, das medidas de apoio aos 
portadores de deficiência, surge o diploma regulamentador da lei referida, o Decreto-Lei nº 
129/2017, que no artigo 1º, na definição do seu objeto, institui o programa «Modelo de Apoio 
à Vida Independente» (MAVI), definindo as regras e condições aplicáveis ao desenvolvimento 
da atividade de assistência pessoal, de criação, organização, funcionamento e reconhecimento 
de Centros de Apoio à Vida Independente (CAVI), bem como os requisitos de elegibilidade e o 
regime de concessão dos apoios técnicos e financeiros dos projetos-piloto de assistência 
pessoal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entre as medidas preconizadas por este diploma regulamentador, está a cooperação com 
outras entidades, incluindo as autarquias locais, com quem os CAVI podem celebrar acordos, 
que não colidam com os princípios e com os requisitos estabelecidos no referido decreto-lei 
regulamentador, como se estatui no artigo 41º deste diploma.-------------------------------------------
Para que haja legitimidade no pedido, aqui formulado, é preciso que o requerente esteja em 
representação de algum CAVI, como decorre do artigo 23º deste Decreto-Lei, que faz depender 
os seus respetivos efeitos do facto do CAVI estar organizado como núcleo autónomo da 
entidade prevista no nº 2 do artigo 20º, deste Decreto-Lei, isto é, o CAVI tem de ser detentor 
de uma natureza jurídica de organização não-governamental das pessoas com deficiência, 
doravante designada por ONGPD, e estatuto de instituição particular de solidariedade social, 
doravante designada por IPSS, nos termos da legislação aplicável.----------------------------------------
Neste pressuposto, será possível ao Município de Beja deferir o pedido, conferindo aos 
assistentes pessoais dos portadores de deficiência, devidamente credenciados, para o 
exercício daquela função, o apoio requerido, permitindo-lhes, no exercício das suas funções de 
assistência de acompanhamento, nos termos e para os efeitos do Decreto-Lei nº 129/2017, de 
9 de outubro, a utilização gratuita de equipamentos municipais e a fruição, igualmente 
gratuita, de eventos da responsabilidade do Município de Beja, nos termos conjugados do 
disposto no referido Decreto-Lei com o disposto, no artigo 33º, nº 1, alínea v), da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, competência esta que está cometida ao 
órgão coletivo do executivo municipal, Câmara Municipal, nestes seus precisos termos, sendo 
tal competência indelegável no respetivo presidente da câmara, por interpretação “a 
contrário” do que dispõe o artigo 34º, nº 1, desta mesma Lei.---------------------------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 655)---------------------------------------------- 

 
 

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

 
Solicitado pela União de Freguesias de Salvada e Quintos, um apoio financeiro, no âmbito da 
organização da XXXII Semana Cultural da Salvada, que se realizou entre os dias 24 e 31 de 
agosto de 2019.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro, no valor de 2.500,00 
€.(Deliberação nº 656)-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela União de Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da Feira, um apoio 
financeiro, no âmbito da organização da Feira da Terra, que se realizou dia 06, 07 e 08 de 
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setembro de 2019, no Jardim Público de Beja.-----------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro, no valor de 2.500,00 
€.(Deliberação nº 657)-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, um apoio financeiro, no âmbito 
da organização das III Jornadas de Investigação em Cuidados Paliativos, que se realizarão entre 
os dias 26 a 28 de setembro de 2019, com o título "Prática e Investigação: Novos Horizontes", 
em Beja.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro, no valor de 500,00 €.(Deliberação 

nº 658)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Grupo Cultural e Desportivo do Alcoforado, um apoio financeiro, no âmbito da 
organização do Festival Gastronómico do Grão 2019, que se realizará nos dias 28 e 29 de 
setembro de 2019, em Vila Azedo.--------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro, no valor de 500,00 €.(Deliberação 

nº 659)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

2.13. – Pagamento da 2ª tranche dos subsídios atribuídos no âmbito do 

Programa de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo 2019;--------------- 

 
Registo nº 6352, de 16 de agosto de 2019, do Serviço de Desporto, propondo a aprovação do 
pagamento da 2ª tranche do Programa de Apoio ao Movimento Associativo 2019, ao 
associativismo desportivo do concelho constantes no mapa que se junta e que constitui 
documento anexo número oito que faz parte integrante da presente ata.-----------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade o pagamento da 2ª tranche no valor de 72.210,00 
€.(Deliberação nº 660)-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.14. – Proposta de aprovação de acordos de pagamentos de dívida 

relativos à Componente de Apoio à Família;--------------------------------------------------- 

 
Presente o acordo de pagamento de dívida a celebrar entre o Município de Beja e Maria de 

Fátima da Silva Batista, no âmbito da componente de apoio à família, que constitui 
documento anexo número nove e faz parte integrante da presente ata.-------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 661)---------------------------------------------- 
 
Presente o acordo de pagamento de dívida a celebrar entre o Município de Beja e Nuno 

Ricardo Marques, no âmbito da componente de apoio à família, que constitui documento 
anexo número dez e faz parte integrante da presente ata.-------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 662)---------------------------------------------- 
 

Presente o acordo de pagamento de dívida a celebrar entre o Município de Beja e Susana de 

Castro Pinheiro Paixão, no âmbito da componente de apoio à família, que constitui 
documento anexo número onze e faz parte integrante da presente ata.-------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 663)---------------------------------------------- 
 

Presente o acordo de pagamento de dívida a celebrar entre o Município de Beja e Maria José 

Gonçalves Lopes, no âmbito da componente de apoio à família, que constitui documento 
anexo número doze e faz parte integrante da presente ata.-----------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 664)---------------------------------------------- 
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Presente o acordo de pagamento de dívida a celebrar entre o Município de Beja e Sónia 

Patrícia Antunes Mateus Valério, no âmbito da componente de apoio à família, que constitui 
documento anexo número treze e faz parte integrante da presente ata.-------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 665)---------------------------------------------- 
  

 

2.15. – Proposta de aprovação de Edital – Exumação de Cadáveres;----------- 

 
LUÍS ALBERTO DA SILVA MIRANDA, Vereador do Pelouro do Ambiente e Espaços Verdes da 
Câmara Municipal de Beja, faz saber que:-----------------------------------------------------------------------
Nos termos dos artigos 39º e 40º do Regulamento do Cemitério e tendo decorrido o período 
sobre a data da inumação dos cadáveres mencionados na listagem que se junta e que constitui 
documento anexo número nove que faz parte integrante da presente ata, sepultados no 
Cemitério Municipal de Santa Clara, em Beja, foi resolvido proceder à sua exumação, pelo que 
se convidam os familiares ou responsáveis dos falecidos a entrar em contacto com os Serviços 
do Cemitério, no prazo de trinta dias, a fim de ser acordada a data em que terá lugar a 
exumação e o destino a dar às ossadas.--------------------------------------------------------------------------
Findo que seja o prazo fixado no presente aviso, sem que os interessados promovam qualquer 
diligência, será feita a exumação, considerando-se abandonadas as ossadas existentes, as 
quais serão enterradas no próprio coval a profundidade superior à estabelecida no 
Regulamento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 666)---------------------------------------------- 
 
 

2.16. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

de licença para a execução de obras de beneficiação e ampliação do 

Centro de Atividades Ocupacionais;----------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Centro de Paralisia Cerebral de Beja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença para a execução de obras de beneficiação e ampliação do 
Centro de Atividades Ocupacionais, sito na Rua Cidade de São Paulo, em Beja, no âmbito do 
Procº nº PC 23/2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 667)----------------------------------------------- 
 

 

2.17. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

de licença da atividade de realização de espetáculo de natureza 

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

 
Solicitado pela União Desportiva e Cultural Beringelense, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença da atividade de realização de espetáculo de natureza 
desportiva, denominado, 2ª Eco Meia Maratona de Beringel, que se realizou dia 15 de 
setembro de 2019.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 668)----------------------------------------------- 
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2.18. – Pedido de isenção do pagamento das taxas de apreciação de 

pedido de autorização especial de vias públicas afetas ao trânsito de 

veículos e emissão de licença de interrupção de trânsito;----------------------------- 

 
Solicitado pela União de Freguesias de Salvada e Quintos, a isenção do pagamento das taxas 
de apreciação de pedido de autorização especial de vias públicas afetas ao trânsito de veículos 
e emissão de licença de interrupção de trânsito no âmbito da realização da XXXII Semana 
Cultural da Salvada, que se realizou entre os dias 24 e 31 de agosto de 2019.-------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 669)----------------------------------------------- 
 

 

2.19. – 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 de ocupação de espaço público, para realização de um espetáculo de 
música ao vivo, junto ao estabelecimento de bebidas A Pracinha, sito na Praça da República, 
em Beja, dia 14 de agosto de 2019.-------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 670)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Jovens – Animus Jovem, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização do evento 4º Aniversário 
Moças da Aldeia, que inclui desfile de grupos corais, no recinto exterior do Centro de Convívio 
de Santa Clara de Louredo, sito na Rua A, dia 07 de setembro de 2019.---------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 671)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Comissão de Festas de Beja, 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 Santa Maria, no Largo dos Duques de Beja, dias 15, 16 e 17 de agosto de 
2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 672)----------------------------------------------- 
 
Solicitado por Miguel Guerreiro, representante da Comissão de Finalistas de Enfermagem, a 
isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído e da licença 
de recinto improvisado, para realização de arraial, com música ao vivo, no interior da Escola 
Superior de Saúde (parque de estacionamento), dia 26 de setembro de 2019.---------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 673)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Cultural e Desportivo da Trindade, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização das Festas em Honra de 
Nossa Senhora dos Remédios, no quintal da antiga sede da Junta de Freguesias de Trindade, 
dias 06, 07 e 08 de setembro de 2019.---------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 674)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da Feira, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização da 
Feira da Terra, com espetáculo musical, no Jardim Público de Beja, dias 06, 07 e 08 de 
setembro de 2019.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 675)----------------------------------------------- 
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Solicitado por Belaudição, Ldª, a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de 
licença de ocupação de espaço público para instalação de uma unidade móvel para a 
realização de rastreios auditivos gratuitos, na Praça Diogo Fernandes, em Beja, dias 19 e 20 de 
setembro de 2019.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado indeferir por maioria com os votos contra dos vereadores da CDU.(Deliberação 

nº 676)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

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

 
Solicitado pelo Clube Desportivo de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Olhão, no âmbito da participação da equipa de 
iniciados no Campeonato Nacional de Juniores C, dia 06 de outubro de 2019.------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 677)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Desportivo de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Faro, no âmbito da participação da equipa de 
iniciados no Campeonato Nacional de Juniores C, dia 20 de outubro de 2019.------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 678)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Desportivo de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Loulé, no âmbito da participação da equipa de 
iniciados no Campeonato Nacional de Juniores C, dia 03 de novembro de 2019.---------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 679)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Desportivo e Recreativo Salvadense, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para deslocações a Pereiras Gare, Nave Redonda – Sabóia e 
Barrancos, no âmbito da participação da equipa de futebol Sénior na Taça de Honra e 
Campeonato Distrital da 2ª Divisão, dias 21 de setembro, 05 de outubro e 02 de novembro de 
2019, respetivamente.------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 680)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Futebol Clube Albernoense, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Paderne, no âmbito da participação num jogo 
para disputa de troféu entre ambas as equipas, dia 07 de setembro de 2019.------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 681)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Cultural e Desportiva de Penedo Gordo, a isenção de pagamento 
de taxas relativas à cedência de transporte para deslocações a Vila Nova de Mil Fontes e 
Odemira, no âmbito da participação em jogos de futebol, dias 22 de setembro e 10 de 
novembro de 2019, respetivamente.-----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 682)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pela Associação de Jovens – Animus Jovem, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação do Grupo Coral Moças da Aldeia ao 
Seixal, dia 21 de setembro de 2019.-------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 683)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pelo Grupo Coral da Casa do Povo de Salvada, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação à Baixa da Banheira, dia 28 de 
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setembro de 2019.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 684)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pela Casa de Repouso da Quinta do Charro, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Fátima, com os residentes e seus 
familiares, dia 19 de setembro de 2019.-------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 685)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pela Junta de Freguesia de Baleizão, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Monte Gordo, no âmbito das visitas seniores, 
dia 09 de setembro de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 686)----------------------------------------------- 
 

 

2.21. – Resumo Diário de Tesouraria nº 175, relativo ao dia dezassete de 

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

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de dois milhões, cento e 

sessenta mil, quatrocentos e cinquenta e nove euros e sessenta e nove cêntimos, sendo um 

milhão, oitocentos e um mil, duzentos e sessenta e sete euros e quarenta e trinta cêntimos 
de operações orçamentais e trezentos e cinquenta e nove mil, cento e noventa e dois euros e 

trinta e nove cêntimos de operações não orçamentais.-----------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O munícipe Hélder Parrinha colocou as seguintes questões:-----------------------------------------------
Relativamente a notícias que circulam na cidade acerca da instalação de superfícies comerciais 
em Beja, nomeadamente o MERCADONA, solicitou ao senhor Presidente informações sobre a 
matéria.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deu ainda conhecimento de uma situação que considera grave, nomeadamente viaturas da 
câmara fora de serviço circulando ao sábado para ir ao supermercado bem como a viatura da 
Caixa Social parada às 21:00 horas à porta do Hospital de Beja.------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à eventualidade do MERCADONA 
vir para a Beja, informou que a Câmara Municipal não tem qualquer conhecimento e portanto 
se esse grupo espanhol ou outros andam à procura de espaço para se instalarem ainda não foi 
nada comunicado ao Município em termos de licenciamento porque em termos de transação 
comercial não necessitam de informar naturalmente.-------------------------------------------------------
Relativamente ao outro assunto é uma matéria delicada e de facto os trabalhadores devem 
fazer bom uso de tudo o que o município lhes atribui, desde o fardamento às viaturas. 
Naturalmente que quando sabem que há mau uso de equipamento municipal tentam apurar o 
que sucedeu e concorda plenamente que fora do expediente a viatura de serviço não deve ser 
utilizada. Acrescentou que no futuro as viaturas serão equipadas com outros instrumentos 
para permitir otimizar percursos e consumos de combustível das mesmas, não por uma 
questão de desconfiança, porque continuam a acreditar que a esmagadora maioria dos 
trabalhadores respeitam a instituição para a qual trabalham.---------------------------------------------
Relativamente a uma questão que o senhor Hélder colocou sobre as casas de banho junto ao 
Castelo, informou que a previsão do fim das obras seria o dia 20 de setembro mas estas só 
estarão concluídas previsivelmente dia 11 de novembro de 2019, disse.------------------------------- 
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A munícipe Manuela Agatão relativamente ao caso que expôs na última reunião sobre os 
terraços do prédio sito na Rua General Teófilo da Trindade, nº 58, em Beja, perguntou se 
houve entretanto algum desenvolvimento.---------------------------------------------------------------------
Relativamente à piscina municipal e sendo utente da mesma, ouviu falar que o equipamento 
iria sofrer obras pelo que perguntou o que é que está previsto fazer. Acrescentou ainda que se 
deparou com algumas situações um tanto ao quanto caricatas e desajustadas, nomeadamente 
fazerem piqueniques no meio da relva e não está a falar de uma simples sandes mas pessoas a 
fazerem refeições com frangos etc..------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que realmente a piscina apresenta uma 
degradação muito acentuada nalguns pontos, não nos tanques mas sobretudo nos balneários 
e algumas zonas da relva. A Câmara Municipal conseguiu um financiamento, lançou um 
concurso, o júri está neste momento a apreciar as duas propostas apresentadas para depois 
avançar com a empreitada. Acrescentou que é muito provável que durante o verão do próximo 
ano a piscina esteja em obras e na altura terá de ser tomada uma decisão se haverá um 
balneário provisório na parte de fora ou se inclusivamente se feche o equipamento para que 
as obras decorram em segurança. Nessa altura serão também revistos os tarifários bem como 
o regulamento de utilização da piscina. Este ano houve alguns problemas sobretudo no início 
da temporada com o aparecimento de ratos que vinham do lado do Estádio Flávio dos Santos 
que eram atraídos certamente para o espaço muito pela questão dos alimentos.------------------- 
 
Relativamente à situação dos terraços do prédio sito na Rua General Teófilo da Trindade, nº 
58, o vereador Luís Miranda informou que foi pedida uma vistoria oficiosa que ainda não está 
agendada pela Comissão de Vistorias que é composta por técnicos da Câmara Municipal da 
EMAS e do Centro de Saúde, disse.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Relativamente à questão levantada novamente pelo munícipe António Barão, residente na Rua 
da Lavoura voltou a dar a mesma informação que deu na reunião passada, nomeadamente 
que a Câmara Municipal não irá desentaipar mais casas naquela Rua. Contudo há duas 
possibilidades, uma é dividir a família quando haja disponibilidade por um segundo local que 
não é fácil de um dia para o outro, outra é se eventualmente alguma casa ficar vaga.-------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino referiu que no final da última reunião de câmara como não 
conhecia o senhor António Barão falou com ele à porta do Salão mas não disse que lhe ia 
atribuir uma casa, aquilo que transmitiu foi que a Câmara Municipal estava a reabilitar casas 
do Bairro Social e outras devolutas para voltar a colocá-las no mercado de arrendamento e que 
o senhor poderia concorrer em pé de igualdade com todas as outras pessoas. As casas da Rua 
da Lavoura são para demolir, aliás já desde o anterior executivo, e este vai seguir essa linha e 
as duas que foram desentaipadas foi porque eram os três maiores agregados, ficando dois 
deles ali sem aumentar o número de pessoas responsabilizando-se pelas obras na habitação 
sendo o terceiro dividido pelo Bairro João Barbeiro.----------------------------------------------------------
Acrescentou que terá de haver alguma sensatez porque ao analisar todos os agregados 
familiares de etnia cigana são muitos, estão sempre a nascer, não acautelam estas situações e 
depois vem pedir casas à Câmara Municipal.-------------------------------------------------------------------
Concluiu dizendo que para ela este assunto está arrumado e não vale a pena o senhor António 
Barão vir de forma recorrente aqui e aos serviços porque a resposta já lhe foi dada, disse.------- 

 
O munícipe Amílcar Mendes, proprietário do estabelecimento “La Taska”, referiu que já veio a 
este fórum várias vezes, a situação é conhecida, o projeto acústico foi enviado em 17 de maio 
de 2019, foram efetuadas melhorias no espaço e isto arrasta-se há quase um ano sem lhe 
permitirem abrir o estabelecimento nem tão pouco funcionar como café sem música 
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amplificada. A sua situação financeira tem vindo a agravar-se bastante, as dívidas vão 
acumulando, farta-se de trabalhar para pagar contas, ainda agora foi-lhe negada a inscrição no 
evento Patrimónios do Sul por uma falta de pagamento do ano passado precisamente porque 
não consegue suportar todas as dívidas que tem e portanto vem mais uma vez apelar e 
perguntar como é que se pode resolver esta situação porque é a vida da sua família que está 
em causa, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi solicitado o uso da palavra pela mandatária do senhor Amílcar Mendes, que considera que 
esta situação se está a arrastar por um tempo infinito e que a Câmara Municipal já poderia ter 
encontrado uma solução. Como diz o senhor Amílcar não se trata apenas da vida de uma 
pessoa mas sim da vida da sua família, com filhos para alimentar e pensa também que não 
será assim um caso tão complicado uma vez que tem conhecimento da existência de muitos 
bares a funcionar nesta cidade com os mesmos problemas pelo que fica espantada e não 
consegue perceber como é que passou tanto tempo sem haver uma decisão perante todas as 
respostas que o seu cliente tem dado a tudo o que foi pedido pela autarquia, disse.---------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, antes de passar a palavra ao vereador Luís 
Miranda, referiu que é gestão da Câmara Municipal no evento Patrimónios do Sul, que de 
facto quem tem valores em falta não possa ir no ano seguinte mas não é daqui extraída 
qualquer certidão executiva sobre não pagamento, simplesmente não permite nova inscrição.- 
 
O vereador Luís Miranda referiu que o vereador Vítor Picado colocou a questão e teve 
oportunidade de dizer que a Câmara Municipal está à procura de uma solução para até ao fim 
do mês poder responder positivamente a uma abertura condicionada do estabelecimento e 
terá a ver com as práticas que forem levadas a cabo no estabelecimento. O problema que 
existe é o ruído excessivo que não permite aos vizinhos terem o repouso a que têm direito e 
como já disse também ao senhor Amílcar a autarquia procura salvaguardar os interesses 
legítimos de ambas as partes. Existem também pagamentos em falta, mas têm a consciência 
que se fizerem depender a abertura do estabelecimento destes, o senhor Amílcar não tem 
possibilidade de os liquidar e portanto existe a disponibilidade de dar mais uma oportunidade 
ao operador de funcionar sem que os vizinhos sejam importunados pela atividade. Referiu 
ainda que o modo de atuação da Câmara Municipal relativamente ao bar “La Taska” é o 
mesmo modo de atuação relativamente a todos os outros bares, não descriminam ninguém 
nem nenhum estabelecimento por qualquer tipo de razão procurando que os mesmos 
funcionem sem que perturbem a vida das outras pessoas.-------------------------------------------------
Relativamente ao pedido que foi feito para comemoração do aniversário dia 05 de outubro de 
2019 irá emitir despacho favorável para abertura do estabelecimento. Relativamente ao 
funcionamento do estabelecimento como café essa possibilidade também vai ser garantida e o 
desejo é que as coisas desta vez corram da melhor forma porque será a última oportunidade 
que será dada ao funcionamento do bar em questão, inclusivamente se de outra forma não 
for, relativamente a este e a outros bares, a intenção é propor à câmara e assembleia 
municipal a alteração do Regulamento de funcionamento dos bares da cidade para que as 
pessoas tenham o repouso a que têm direito, 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.------------------ 
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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 unanimidade em 

reunião de câmara realizada em 

02 de outubro de 2019 
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