
 
 

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 onze, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 

cinco de junho 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, 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 as faltas dos senhores vereadores Arlindo José Clemente Morais e João Manuel 
Rocha da Silva, faltas que lhes foram relevadas por terem sido consideradas justificadas, 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 n
o
 10/2019;------------------------------------------- 

 
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 10/2019, relativa à reunião de 
câmara realizada em vinte e dois de maio de dois mil e dezanove, que foi previamente 
distribuída por todos os eleitos e aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 348)------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
Foi entregue ao vereador Vítor Picado a ata do Conselho Municipal de Educação que tinha sido 
solicitada na última reunião bem como as respostas relativamente ao tarifário da EMAS – 
Empresa Municipal de Água e Saneamento.-------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que foi enviada, via email, a resposta 
do Senhor Ministro sobre a questão da Aeroneo.-------------------------------------------------------------
Referiu também que a Câmara Municipal de Beja deu por concluídas as negociações com o 
STAL acerca do ACEEP. Estas negociações iniciaram-se em junho do ano passado, a autarquia 
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esforçou-se para que o desfecho fosse outro e dos 20 pontos em revisão apenas não houve 
acordo num, nomeadamente a reposição dos 3 dias de férias. A Câmara Municipal na última 
proposta apresentada ao STAL propôs 25 dias a partir do dia 01 de janeiro de 2020 de forma 
integral e sem limitação de férias frias ou quentes e para este ano far-se-ia uma adenda que 
permitiria um dia suplementar, solução à qual os trabalhadores em plenário se opuseram, 
conforme informação do STAL. O executivo respeita esta posição e dá as negociações por 
encerradas em 2019, portanto, a partir deste momento cada parte assumirá as suas 
responsabilidades. Para já têm um pré-aviso de greve a turnos durante três dias, três horas por 
dia, em meados de junho, onde a Câmara Municipal salvaguardará o direito à greve de todos 
os trabalhadores que a queiram fazer mas salvaguardará também o interesse ao trabalho de 
todos que queiram trabalhar nesses dias. Foram feitas inúmeras reuniões, todas as posições de 
avanço ocorreram sempre por flexibilização da Câmara Municipal e agora entendem que não é 
possível flexibilizar mais. Talvez no futuro possa haver possibilidade de chegar a outros 
acordos, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado agradeceu a entrega da documentação, ficando apenas a faltar a 
calendarização das intervenções por administração direta nos edifícios de propriedade do 
município. Solicitou também a entrega do Relatório da Beja Romana e do Dia da Cidade.---------
Relativamente ao ACEEP lamentou que não se tenha conseguido chegar a acordo de um 
processo que tem vindo a ser conduzido pelo STAL ao qual várias Câmaras Municipais e 
Estruturas Intermunicipais aderiram e de facto o único ponto que não foi atendido é 
efetivamente o cerne da questão, nomeadamente a reposição dos três dias de férias pelo que 
espera que o assunto seja retomado tão breve quanto possível pelo executivo municipal, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda referiu que o assunto pode ser retomado também por parte do STAL 

porque sendo uma negociação há pontos de acordo entre as duas partes e o que se chegou à 
conclusão foi que o caderno reivindicativo do STAL não era para negociar mas sim para impor à 
Câmara Municipal, ou seja, ou era aquilo ou não era nada e isto não é negociação, portanto 
espera que as mesmas possam ser abertas contando também que da parte do STAL haja 
abertura para negociar e não para impor o seu ponto de vista, disse.----------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário quis referir que ficaram muito agradados que a Beja Romana tenha 
tido continuidade e ao que parece correu muito bem pelo que não podia deixar de mencionar 
os trabalhadores da autarquia que mais uma vez fizeram um trabalho exemplar.--------------------
Quanto às Festas do Concelho ou do Município voltou a chamar a atenção para que no 
próximo ano não apareça nas comunicações oficiais Feriado da Cidade de Beja como apareceu 
porque o Feriado é do Município, disse.------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
 

2.1. – Deliberação relativa às transferências de competências no ano 

2019 previstas na Lei nº 50/2018, de 16 de agosto – Lei-Quadro da 

Transferência de Competências para as Autarquias Locais e para as 

Entidades Intermunicipais, no próximo ano de 2020;------------------------------------ 

 
Foi proposto pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Beja, Paulo Arsénio, que as 
competências, transferidas pela Administração Central para os municípios, previstas nos 
Decretos-Lei nos 107/2018, de 29 de novembro, que concretiza o quadro de transferência de 
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competências para os órgãos municipais no domínio do Estacionamento Público e nº 20/2019, 
de 30 de janeiro, que concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos 
municipais no domínio da Proteção e Saúde Animal e da Segurança dos Alimentos, não sejam 
exercidas pelo Município de Beja em 2020, pelo que devem ser rejeitadas pelos órgãos 
municipais deste município.-----------------------------------------------------------------------------------------
O fundamento para tal rejeição é a ausência de condições para o exercício de tais 
competências, a todos os níveis, incluindo recursos humanos e inexistência de regulamentos 
municipais nessas matérias, não esquecendo a ausência de aprovação das respetivas taxas, 
cuja cobrança é indispensável ao equilíbrio orçamental deste município.------------------------------
No caso da competência prevista no Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro, que concretiza 
o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da 

Educação, deve ser confirmada a sua rejeição, dado que os pressupostos, que serviram de 
fundamento à primeira declaração de vontade do Município de Beja, se alteraram, com a 
publicação posterior da declaração de retificação nº 10/2019, de 25 de março, afastando, 
assim, quaisquer dúvidas quanto à rejeição de transferência da competência em causa.----------
Foi deliberado por unanimidade rejeitar as competências previstas nos Decretos-Lei nos 

107/2018, de 29 de novembro, que concretiza o quadro de transferência de competências 
para os órgãos municipais no domínio do Estacionamento Público e nº 20/2019, de 30 de 
janeiro, que concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais 
no domínio da Proteção e Saúde Animal e da Segurança dos Alimentos e confirmar a rejeição 
da competência prevista no Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro, que concretiza o quadro 
de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da Educação. Mais foi 
deliberado submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 349)---------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de aceitação de donativo para a reabilitação do Parque 

Infantil do Jardim Público;--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Parecer de 20 de maio de 2019, do Gabinete Jurídico, informado que relativamente à questão 
da reabilitação do parque infantil do Jardim Publico, vem a FairFruit Portugal, Ldª, comunicar 
que está disponível para a apoiar a respetiva reabilitação e dar o seu acordo ao orçamento 
apresentado pela empresa RESOPRE, e que o seu apoio financeiro será realizado em meados de 
setembro de 2019, caracterizando-se como mecenato social, atento ao disposto no artigo 62º 
do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei nº 215/89, de 01 de julho, 
republicado pelo Decreto-Lei nº 108/2008, de 26 de junho, na sua atual redação, norma esta 
repristinada pelo artigo 4º da Lei nº 85/2017, de 18 de agosto.-------------------------------------------
Para o efeito do artigo 62º, nº 1, alínea a), já referido, são considerados custos ou perdas do 
exercício, na sua totalidade, os donativos concedidos às autarquias locais, pelas empresas, no 
que se refere à dedução para efeitos da determinação do lucro tributável dessas mesmas 
empresas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nestes termos e nos mais de direito, isto é, nos termos do artigo 62º, nº 1, alínea a), do 
Estatuto de Benefícios Fiscais, e do artigo 33º, nº 1, alínea j), da Lei 75/2013, de 12 setembro, 
na sua atual redação, é lícito ao Município de Beja, através da respetiva Câmara Municipal, que 
é o órgão municipal competente para o efeito, aceitar o donativo, que a requerente se propõe 
fazer, no que respeita à reabilitação do parque infantil do Jardim Público, propriedade deste 
município, no montante de 19.420,00 €, acrescido de mais 583,00€, (dados estes obtidos por 

telefone com o doador) decorrente de um orçamento de reabilitação do referido parque infantil, 
apresentado pela RESOPRE aos serviços municipais, sendo certo que, no entanto, só poderá 
estar disponível em meados de setembro de 2019.-----------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade aceitar o donativo nos termos do presente 
parecer.(Deliberação nº 350)----------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.3. – Pedidos de certidão de direitos de preferência;----------------------------------- 

 
Requerido por Ana Isabel Cândido Rodrigues Trinchante, que pretendendo vender o prédio 
sito na Rua Frei António das Chagas, nº 10, em Beja, pelo valor de 92.000,00 €, 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 351)-------- 
 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender o prédio sito na Rua General Teófilo da Trindade, nº 32, em Beja, pelo 
valor de 27.000,00 €, 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 352)-------- 
 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender a fração C do prédio sito na Praça da República, nos 32 e 33 e Rua da 
Moeda, nos 5-A e 5-B, em Beja, pelo valor de 60.000,00 €, 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 353)-------- 
 
Requerido por Hugo Miguel Bate Ramos, que pretendendo vender a fração AL do prédio sito 
na Rua Eugénio de Andrade (Poeta), nº 2, Bloco E, r/c esqº, em Beja, pelo valor de 118.000,00 
€, 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 354)-------- 
 
Requerido por Medibeja – Sociedade de Mediação Imobiliária, Ldª, que pretendendo vender 
a fração C do prédio sito na Rua Dr. Horácio Flores, nº 4, 1º andar trás, em Beja, pelo valor de 
56.500,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o 
direito de preferência sobre a escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê 
do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de alienação, interesse no exercício do 
mesmo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 355)-------- 
 
Requerido por Maria José Mota Caetano Dias Candeias, que pretendendo vender a fração C 

do prédio sito na Rua do Esquível, nº 30, em Beja, pelo valor de 33.500,00 €, vem solicitar à 
Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a 
escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e 
em termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 356)-------- 
 
Requerido pelo Banco BPI, S.A., que pretendendo vender o prédio sito na Rua de Mértola, nº 3, 
em Salvada, pelo valor de 34.200,00 €, 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 
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alienação, interesse no exercício do mesmo.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 357)-------- 
 
Requerido por António Jacinto Correia Graça, Cabeça de Casal De Herança, que pretendendo 
vender o prédio sito no Terreirinho das Peças, nº 4, em Beja, pelo valor de 24.000,00 €, 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 358)-------- 
 
 

2.4. – Propostas de atribuição de subsídios;--------------------------------------------------- 

 
Registo nº 4393, de 31 de maio de 2019, do Serviço de Desporto, propondo, atendendo ao 
valor social e cultural da atividade columbófila, e reconhecendo a dinâmica do associativismo 
no desenvolvimento da mesma, a atribuição dos seguintes apoios, correspondentes às 
entidades que desenvolvem a prática no âmbito da Associação Columbófila do Distrito de Beja, 
de acordo com a sua dimensão:------------------------------------------------------------------------------------
Associação Cultural e Recreativa Zona Azul ………………………………………………………………. 100,00 € 
Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda ………………………………………………………. 250,00 € 
Sociedade Columbófila Asas Alentejanas ………………………………………………………………….. 250,00 € 
Sociedade Columbófila Asas de Beja …………………………………………………………………………. 900,00 € 
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 359)---------------------------------------------- 
 
Registo nº 4395, de 31 de maio de 2019, do Serviço de Desporto, propondo a atribuição de um 
apoio no valor de 3.500,00 € à Associação Columbófila do Distrito de Beja, tendo em conta a 

organização, em Beja, da primeira edição da Feira Ibérica de Columbofilia, certame que 
pretendeu dar a conhecer a dimensão da modalidade no panorama local, nacional e 
internacional. Durante o certame realizaram-se diversas atividades, nomeadamente a 
exposição distrital e entrega de prémios da campanha desportiva 2018 da ACD Beja. Este 
evento celebrou um desporto com um enorme valor cultural na nossa região que alcança 
diferentes gerações, constituindo-se, paralelamente, num canal de promoção e dinamização 
da economia local e regional.---------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 360)---------------------------------------------- 
 
Registo nº 4394, de 31 de maio de 2019, do Serviço de Desporto, propondo a atribuição de um 
subsídio no valor de 600,00 € ao Clube Academia de Desporto de Beja, tendo em conta a 
organização de diversas atividades desportivas, integradas nas comemorações do Dia da 
Criança, proporcionando, aos mais pequenos, aprendizagens motoras e cognitivas neste dia 
particular.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 361)---------------------------------------------- 
 
Registo nº 4396, de 31 de maio de 2019, do Serviço de Desporto, propondo a atribuição de um 
subsídio no valor de 350,00 € à Associação de Muay Thai e Kickboxing do Alentejo, tendo em 
conta a organização, no dia 1 de junho, no Pavilhão do Bairro Nossa Senhora da Conceição, do 
Evento DFC-22, na modalidade de Muay Thai. Nesta Liga Nacional realizam-se 9 combates 
nacionais e internacionais, com a participação de profissionais de topo até aos amadores 
locais.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 362)---------------------------------------------- 
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2.5. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

de licenças de utilização;----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Instituto Politécnico de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licenças de utilização referentes aos edifícios dos Serviços Comuns I e II, edifício da 
Escola Superior Agrária, edifício da Escola Superior de Educação e edifício da Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão.----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 363)---------------------------------------------- 
 
 

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

das licenças inerentes à realização de Passeio BTT;--------------------------------------- 

 
Solicitado pela Secção de BTT da Casa do Povo de Salvada, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão das licenças inerentes à realização do VII Passeio – Trilhos Terra de Pão, 
dia 14 de abril de 2019.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 364)---------------------------------------------- 
 
 

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

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

 
Solicitado pela Acústica Médica – Hiden Hearing, Unipessoal, Ldª, a isenção do pagamento 
das taxas devidas pela emissão de licença de ocupação de espaço público com instalação de 
uma Unidade Móvel de Rastreio, na Rua Miguel Fernandes, Penedo Gordo, dia 03 de junho de 
2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado indeferir por maioria com os votos contra dos vereadores da CDU.(Deliberação 

nº 365)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado por João Martinho Alves Lopes, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença de ocupação de espaço público com esplanada, no Gaveto da Rua Ivo Silva 
Góis Figueira e Rua Manuel Joaquim Delgado, em Beja.-----------------------------------------------------
Foi deliberado indeferir por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

366)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas de apreciação de 

pedido de autorização especial de vias públicas afetas ao trânsito de 

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

 
Solicitado pela Rufar & Bombar – Associação Cultural, a isenção do pagamento das taxas de 
apreciação de pedido de autorização especial de vias públicas afetas ao trânsito de veículos e 
emissão de licenças de interrupção de trânsito, no âmbito da realização do Bejábombar – 
Festival de Bombos e Percussão Tradicional, dia 01 de junho de 2019.----------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 367)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Escola Profissional Bento de Jesus Caraça, a isenção do pagamento das taxas 
de apreciação de pedido de autorização especial de vias públicas afetas ao trânsito de veículos 
e emissão de licenças de interrupção de trânsito, no âmbito da realização de Arruada 
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Comemorativa do 25 de Abril de 1974, dia 29 de abril de 2019.-------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 368)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Instituto Politécnico de Beja, a isenção do pagamento das taxas de apreciação 
de pedido de autorização especial de vias públicas afetas ao trânsito de veículos e emissão de 
licenças de interrupção de trânsito, no âmbito da realização de Desfile Académico, dia 10 de 
abril de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 369)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Instituto Politécnico de Beja, a isenção do pagamento das taxas de apreciação 
de pedido de autorização especial de vias públicas afetas ao trânsito de veículos e emissão de 
licenças de interrupção de trânsito, no âmbito da realização do Dreamland Festival, dias 03, 04 
e 05 de maio de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 370)----------------------------------------------- 
 
 

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

de licenças especiais de ruído e licenças de recinto improvisado;---------------- 

 
Solicitado pela Associação de Músicos de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença de recinto improvisado, para realização de música ao vivo na Praça da 
República, dias, 02, 20 e 22 de junho de 2019.-----------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 371)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Músicos de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licenças especiais de ruído, para realização de música ao vivo na Praça da 
República, dias, 02, 20 e 22 de junho de 2019, na Casa da Cultura, dia 27 de maio de 2019 e no 
estabelecimento “A Casa – Oficina Os Infantes, dia 14 de junho de 2019.------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 372)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Académica do Instituto Politécnico de Beja, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído e da licença de recinto 
improvisado, para realização da Semana Académica de Beja, no Campus do Instituto 
Politécnico, entre os dias 21 e 26 de maio de 2019.----------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 373)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Maense em Portugal, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão de licença especial de ruído e da licença de recinto improvisado, para realização 
do 10º Encontro da Associação Maense em Portugal, no Jardim Público de Beja, dias 17 e 18 de 
maio de 2019.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 374)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pela Associação de Muay Thai e Kickboxing do Alentejo, a isenção do pagamento 
das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído e da licença de recinto 
improvisado, para realização do evento desportivo DFC-22, na modalidade de Muay Thai, no 
Pavilhão do Bairro Nossa Senhora da Conceição, dia 01 de junho de 2019.----------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 375)----------------------------------------------- 
 

Solicitado por Mariana das Dores Grazina Parreira Vargas, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização do evento “Festa de 
Vizinhos”, na Rua Bernardo Santareno, em Beja, dia 31 de maio de 2019.------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 376)----------------------------------------------- 
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Solicitado pelo Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização dos bailes dos Santos 
Populares, na sede do clube, dias 02, 05, 14, 22 e 28 de junho de 2019.--------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 377)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pelo Clube Desportivo e Recreativo Salvadense, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído e da licença de recinto improvisado, para 
realização do evento “MC ZUKA”, no pavilhão institucional da Câmara Municipal de Beja, dia 31 
de maio de 2019.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 378)----------------------------------------------- 
 

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 de um baile integrado num passeio de motorizadas, na freguesia, dia 25 de 
maio de 2019.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 379)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pela União de Freguesias de Albernoa e Trindade, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído e da licença de recinto improvisado, 
para realização da Feira Anual do Idoso, no parque de feiras e exposições de Albernoa, entre 
os dias 07 e 09 de junho de 2019.----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 380)----------------------------------------------- 
 

 

2.10. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativo 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 Faro, dia 01 de junho de 2019.-----------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 381)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Desportivo e Recreativo Salvadense, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Vila Nova da Baronia, dia 22 de 
junho de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 382)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral da Freguesia de Cabeça Gorda, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Viseu, dia 20 de julho de 2019.--------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 383)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral Feminino “As Rosinhas” de Santa Clara de Louredo, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação à freguesia da 
Trindade, dia 25 de maio de 2019.---------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 384)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral de Mombeja, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação à freguesia da Trindade, dia 25 de maio de 2019.-
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 385)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pelo Grupo Coral Moças da Aldeia de Santa Clara de Louredo, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Granja, dia 22 
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de junho de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 386)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pelo Centro Social e Cultural da Imaculada Conceição da Salvada, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação à Quinta da 
Bacalhôa, Bombarral, dia 19 de junho de 2019.----------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 387)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pela Junta de Freguesia de Baleizão, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação ao Redondo, dia 29 de julho de 2019 e outra a 
Monte Gordo, Vila Real de Santo António, dia 16 de agosto de 2019.-----------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 388)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pela ULSBA – Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, a isenção de pagamento de 
taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Évora, dia 27 de junho de 
2019, no âmbito do protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal e o Projeto “Baleizão 
– Aldeia Amiga das Pessoas Idosas”.------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 389)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pela ULSBA – Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, a isenção de pagamento de 
taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação dos doentes integrados na 
valência de Hospital de Dia do Serviço de Psiquiatria a Mértola, dia 16 de maio de 2019.----------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 390)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pela ULSBA – Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, a isenção de pagamento de 
taxas relativas à cedência de transporte para visitas à AMBIMED, dia 23 de maio de 2019 e à 
Adega Cooperativa da Vidigueira com jantar em Vila de Frades, dia 24 de maio de 2019.----------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 391)----------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Resumo Diário de Tesouraria nº 103, relativo ao dia quatro de 

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

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de setecentos e trinta e 

cinco mil, quatrocentos e quarenta e três euros e oitenta e nove cêntimos, sendo duzentos e 

sessenta e nove mil, setecentos e sessenta e sete euros e oitenta e seis cêntimos de 
operações orçamentais e quatrocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e setenta e seis 

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

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

 
O munícipe Teixeira Correia informou que a questão que irá abordar já foi colocada via email à 
autarquia que procurou resolver a situação. Deu conhecimento que ontem a Junta de 
Freguesia de Porto Covo decidiu colocar 26 placas em vários sítios da localidade 
redirecionando as autocaravanas essencialmente para os parques de campismo para evitar o 
estacionamento abusivo. A situação de Beja tinha sido ultrapassada de alguma forma pela 
autarquia com a colocação de um sinal designadamente no Parque da Cidade, sinal esse que 
permite o estacionamento de autocaravanas, o problema é que não há marcações no 
pavimento e portanto as pessoas estacionam de todas as maneiras. Tem em sua posse 
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algumas fotografias de autocaravanas estacionadas com as mesas mesmo à porta do 
restaurante “Espelho de Água” e não estando aqui a defender ninguém considera que esta 
situação à entrada da cidade é um péssimo exemplo. A acrescentar a isto ontem viu uma coisa 
que na sua opinião foi o limite, nomeadamente três autocaravanas junto às Casas Mortuárias. 
Ora, com todos os defeitos que o Parque de Campismo possa ter recordou que há 25/30 anos 
que cidadãos alemães e holandeses passam ali temporadas de 4/5 meses portanto se tem 
condições para estes também terá para os outros, disse.--------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que o Gabinete de Gestão e Mobilidade 
relativamente às autocaravanas colocou sinalética em três pontos da cidade, junto às piscinas 
cobertas, no Parque de Feiras e Exposições e no parque de entrada da cidade. Referiu que 
existe um particular interessado em desenvolver um projeto para criação de melhores 
condições para os autocaravanistas mas que fica numa zona de Reserva Agrícola Nacional o 
que não permite o desenvolvimento do mesmo naquele local específico e está a ser estudada 
uma possibilidade de fazer uma intervenção no Parque de Campismo para criar lugares dignos 
para autocaravanas. Independentemente disso concorda quando o munícipe diz que não 
tendo as condições ideais o Parque de Campismo ainda assim reúne algumas para o 
parqueamento destes veículos e portanto ficam muito preocupados quando a entrada da 
cidade se apresenta com um número significativo de autocaravanas, sobretudo ao fim-de-
semana, portanto terão de rever aquilo que já foi feito para tentarem fazer melhor e para que 
os autocaravanistas recorram aos locais apropriados. Junto às Casas Mortuárias, referiu ter 
sido a primeira vez que viu e realmente não há nada que as proíba de lá estarem daí esta 
situação ser mais um motivo para disciplinar o estacionamento das autocaravanas na cidade 
de Beja, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe João Cruz perguntou se o prédio sobre o qual a Câmara Municipal não exerceu o 
direito de preferência há pouco se refere ao que faz esquina com a Rua da Moeda onde 
funcionou a companhia de seguros porque sendo esse o caso fica admirado da autarquia não 
exercer essa opção uma vez tratar-se de um edifício histórico que consta nos registos como a 
residência de D. Manuel I quando vinha a Beja.---------------------------------------------------------------- 
 
Depois de verificada a situação constatou-se que não se trata dessa fração mas sim outra.------- 
 
 

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

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

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

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

Aprovada por maioria com duas 

abstenções em reunião de câmara 

realizada em 03 de julho de 2019 
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O Presidente da Câmara 
 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício
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