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Ata número seis, relativa à reunião de câmara ordinária não pública, 

realizada a dezoito de março do ano dois mil e vinte;----------------------------------- 
 
Pelas dez horas reuniu no Auditório do Edifício Administrativo do Parque de Feiras e 
Exposições de Beja, o Executivo Municipal, sob a presidência de Paulo Jorge Lúcio Arsénio, 
Presidente da Câmara, estando presentes os(as) senhores(as) vereadores(as), Luís Alberto da 
Silva Miranda, Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino, Arlindo José Clemente Morais, Vítor 
Manuel Gomes Baia Santos Picado e Sónia Maria Horta do Calvário.------------------------------------
A assessorar o Executivo esteve também presente o Jurista, Dr. Juvenal Bastos da Cunha.--------
Secretariou a reunião, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, em conformidade com o 
disposto no número dois do artigo quinquagésimo sétimo da lei número setenta e cinco barra 
dois mil e treze de doze de setembro.---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
Constatou-se a falta do senhor vereador, João Manuel Rocha da Silva, falta que lhe foi relevada 
por ter sido considerada justificada, nos termos da alínea c) do artigo 39º da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
E como se acharam em número legal para se constituírem em reunião, foi a mesma declarada 
aberta pelo senhor Presidente, que iniciou os trabalhos da seguinte forma:---------------------------
Informou que de acordo com uma Resolução do Conselho de Ministros que a qualquer hora 
será publicada e que prevê o adiamento das reuniões de câmara, assembleias municipais e 
assembleias de freguesia por período indeterminado até a situação que se vive nos dias de 
hoje esteja controlada, provavelmente as reuniões agendadas para 01 e 15 de abril não se 
realizarão sendo depois recuperadas.----------------------------------------------------------------------------
Ao Dr. Juvenal uma palavra de apreço uma vez ser a última reunião que estará presente em 
termos legais.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em seguida solicitou a inclusão de dois pontos na ordem de trabalhos, nomeadamente a 
proposta de isenção do pagamento das rendas nas concessões municipais que encerrem a sua 
atividade durante o período da pandemia e o pedido de apoio financeiro para aquisição de 
equipamento, solicitado pela Associação Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Beja, 
propostas que foram aceites por todos os vereadores.------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação das atas n
os

 4/2020 e 5/2020;--------------------- 

 
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 as seguintes atas, que foram previamente 
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distribuídas por todos os eleitos:-----------------------------------------------------------------------------------
nº 4/2020, relativa à reunião de câmara ordinária realizada no dia dezanove de fevereiro de 
dois mil e vinte, aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 159)------------------------------------------
nº 5/2020, relativa à reunião de câmara realizada no dia quatro de março de dois mil e vinte, 
aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 160)--------------------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, em nome dos vereadores da CDU começou por desejar muitas 
felicidades ao Dr. Juvenal e à sua família nesta nova fase da sua vida que agora irá iniciar 
porque uma vida dedicada à função pública é obra e chega agora a altura do merecido 
descanso. Em seu nome pessoal agradeceu o conjunto de ensinamentos que tirou destes dois 
mandatos e meio que privou com o Dr. Juvenal assim como a sua postura que o ensinou ser 
possível ver as coisas de outras formas ainda que por vezes estivessem em desacordo.------------ 
 
Em seguida os vereadores da CDU apresentaram a seguinte proposta:---------------------------------
“Em resultado da pandemia coronavírus (Covid-19), dos seus reflexos para a saúde pública e 
também para economia, os vereadores da CDU na Câmara Municipal de Beja apresentam uma 
proposta de redução do valor da fatura da água, saneamento e resíduos, a vigorar durante os 
meses de março e abril.----------------------------------------------------------------------------------------------
Com esta redução, pretendemos incentivar todos os munícipes a adotar, ainda com maior 
frequência, os cuidados de higiene que se revelam essenciais ao combate ao Covid-19. 
Queremos também apoiar os munícipes e empresas do concelho perante as dificuldades 
financeiras decorrentes do abrandamento da atividade económica no concelho e no país.-------
Nesse sentido, enquanto Município familiarmente responsável e parceiro dos empresários e 
das empresas do concelho, sugerem a adoção das seguintes medidas:---------------------------------
Redução em 50 % da fatura da água, saneamento e resíduos para todos os munícipes e 
empresas do concelho;-----------------------------------------------------------------------------------------------
Redução em 100% da fatura da água, saneamento e resíduos para as pessoas singulares e 
reformados, que aufiram um rendimento mensal igual ou inferior ao salário mínimo nacional.--
Salientamos que a apresentação desta proposta foi objeto de prévia análise, ainda que 
genérica, em virtude da falta de elementos concretos, sobre o impacto financeiro que as 
medidas podem constituir para a autarquia.--------------------------------------------------------------------
No entanto, parece-lhes que a mesma deverá ser objeto de séria avaliação por parte do 
executivo em permanência, melhor colocado para a estimar e avaliar, devendo, em nosso 
entender, ter-se em conta os encargos que o Município deixará de ter em virtude do 
cancelamento de diversas atividades e iniciativas, nomeadamente do foro cultural e 
desportivo, bem como, e muito importante, considerar-se as dificuldades que as empresas e 
instituições sediadas no concelho atravessarão, atentas as características do nosso tecido 
empresarial, essencialmente constituído por microempresas.”, disse.---------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda, disse em primeiro lugar que a Câmara Municipal pode decidir 
compensar a EMAS pela redução aqui proposta, não pode decidir que a empresa faça essa 
redução. Depois, enquanto Presidente do Conselho de Administração da EMAS, acha que a 
empresa municipal não está em condições de poder assumir este ónus e nem sequer há 
condições para se decidir agora porque não foi avaliado o montante em causa. Como já referiu 
o EMAS é uma empresa que tem de preservar a sua sustentabilidade, é este o seu 
compromisso com os munícipes e com os consumidores, contudo tal como as outras 
empresas, vai atravessar muitas dificuldades e portanto pode ser agora muito simpático 
propor essas medidas mas há que avaliar de facto o que é que isso depois se traduz na EMAS.  
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Assim, pediu ponderação porque a EMAS vai ter que acudir a muitas dificuldades, a muitas 
pessoas e empresas e na sua opinião não se pode embarcar neste tipo de propostas sem uma 
análise séria sobre o impacto que medidas destas terão na empresa e portanto não se sente 
em condições de se pronunciar sobre esta matéria, disse.-------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário referiu que deixam a proposta para ser avaliada, porque não têm 
evidentemente os dados para poderem fazer algum tipo de estimativa mas, propôs que se 
considerasse essa avaliação, tendo em conta outras despesas que o município, infelizmente e 
em virtude desta situação que vivemos, não vai ter, nomeadamente na área cultural, disse.----- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que em termos de taxas de resíduos 
a Câmara Municipal recebe por mês da EMAS, cerca de 100.000,00 €.-----------------------------------
Relativamente às despesas que não serão feitas na área cultural as verbas serão canalizadas 
para outras situações estimando-se um não gasto de cerca 100.000,00 €.-----------------------------
Solicitou que os vereadores enviassem a proposta por escrito para o executivo analisar porque 
para já não há condições de poder aprovar nem rejeitar a mesma sem que a mesma seja 
aprofundada, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário, tendo em conta que é mais que certo que o Estado de Emergência 
será decretado e que por Lei durará pelo menos 15 dias podendo ser depois renovado, 
perguntou se a Câmara Municipal tem algum plano de contingência a nível de concelho e 
como capital de distrito em colaboração com os outros municípios.------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que houve reunião da CIMBAL na 
segunda-feira à noite, onde se juntaram dez dos treze municípios com todas as autoridades de 
saúde e de segurança da área distrital para se articularem da melhor forma possível, ontem à 
tarde houve reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil e trabalhou-se em dois cenários 
diferentes, um é manter-se o Estado de Alerta tal como ele existe eventualmente acrescido de 
mais algumas restrições e outro é ser decretado o Estado de Emergência. Neste cenário haverá 
depois que saber quais os termos em que o mesmo é declarado, isto é, se for da forma mais 
drástica que obrigue as pessoas a quarentena apenas para liberdade de movimentos para 
trabalhos ou serviços indispensavelmente a ser prestados, abastecimento alimentar ou idas a 
instituições hospitalares, naturalmente que quem vai desempenhar um papel fulcral num 
contexto dessa natureza serão as forças da ordem, nomeadamente PSP e GNR, que segundo a 
informação que deram ontem na reunião mencionada é que estão aptas a fazer cumprir aquilo 
que venha a ser determinado pelo senhor Presidente da República.-------------------------------------
Relativamente ao funcionamento da Câmara Municipal de Beja, informou que a partir de 
amanhã, começará a ser aplicado um novo horário de trabalho contínuo para todos os 
funcionários que não possam executar teletrabalho, que não tenham doenças oncológicas ou 
autoimunes, que estará vigente por tempo indeterminado, reduzindo os serviços ao mínimo 
de pessoas indispensáveis em sistema de rotatividade e também para o Balcão Único com 
total proteção e com um horário substancialmente reduzido, isto se não houver a declaração 
do Estado de Emergência porque havendo as coisas mudam novamente.------------------------------
Abordou ainda um assunto que tem merecido muito polémica, nomeadamente o Parque de 
Campismo sobre o qual muito se tem especulado e muita mentira tem sido dita.-------------------
A Câmara Municipal decidiu manter aquela infraestrutura aberta com uma lotação máxima de 
50% da capacidade de turistas que o mesmo pode albergar, isto é sessenta pessoas, e o Parque 
de Campismo nestes dias nunca teve mais que trinta utentes.--------------------------------------------
Neste momento, estão no parque de campismo, vinte e quatro utentes, nunca ultrapassou os 
trinta, desses vinte e quatro, oito são portugueses sendo que nesta última semana não 
recebeu qualquer pessoa de nacionalidade espanhola.------------------------------------------------------ 
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Criou-se um grande pânico relativamente ao parque de campismo, poderiam ter estado 
porque têm todo o direito de acampar mas não houve nenhuma autocaravana espanhola a 
recolher ao parque de campismo, aliás, na reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil 
que referiu, quando a Câmara Municipal equacionou o encerramento daquele equipamento 
foram as próprias forças de segurança que pediram para não o fazer dizendo que esta é uma 
boa medida do município a não ser que seja declarado o Estado de Emergência. O Parque de 
Campismo tem condições de higienização sanitária, tem sala de isolamento, tem distância de 
segurança dos funcionários mas tem sido uma medida muito polémica e muito contestada 
pela população mas se calhar muito pouco fundamentada por parte de quem a contesta.--------
Informou ainda que amanhã o parque de estacionamento subterrâneo da Avenida Miguel 
Fernandes será encerrado sendo os funcionários enviados para casa e a empresa de 
estacionamento tarifado a partir de amanhã não vai cobrar estacionamento tarifado de 
superfície durante um mês.-----------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Mercado Municipal, está aberto e funciona apenas com um talho, se for 
declarado o Estado de Emergência será encerrado, mas a decisão de o manter ainda aberto é 
por se tratar de natureza alimentar passando-se o mesmo com o Mercado de Santo Amaro, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino apresentou o seguinte Voto de Louvor aos profissionais de 

saúde, forças de segurança e socorro como as corporações de bombeiros, forças armadas, 

IPSS`s, trabalhadores da administração pública e serviços municipais de gestão e manutenção 

de equipamentos e serviços essenciais.-------------------------------------------------------------------------
“Considerando a declaração do Diretor Geral da OMS, de que a epidemia pelo novo 
Coronavírus (Covid-19) transformou-se numa pandemia com níveis alarmantes de propagação e 
severidade dos casos.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que no Plano Nacional de Operações para o Covid-19, foram atribuídas 
competências acrescidas aos serviços municipais de proteção civil, nomeadamente, na 
implementação duma matriz de planeamento, monitorização e preparação do sistema de 
proteção e socorro que permita o eficaz cumprimento dos objetivos de modo a prevenir, 
atenuar, socorrer e apoiar os cidadãos, assegurando as condições de proteção e apoio a 
grupos mais vulneráveis, como é o caso das pessoas idosas.----------------------------------------------
Considerando que a Câmara Municipal de Beja, tem traçado esse caminho em consonância 
com as recomendações oficiais da DGS, através da implementação de medidas no combate ao 
(Covid-19), nomeadamente um plano de contingência para os equipamentos e serviços 
municipais e que a evolução da situação, está a ser monitorizada diariamente, podendo as 
medidas adotadas e a forma de atuação do município, ser reavaliada, reajustada ou alterada 
em função das necessidades, dando também cumprimento às determinações governamentais, 
mantendo-se em estreita articulação e contacto com as entidades de saúde locais.----------------
Considerando o papel fundamental que os municípios têm sabido desempenhar nesta 
situação, mantendo a serenidade, com segurança, assegurando os serviços essenciais e 
implementando um conjunto de medidas de prevenção de carácter excecional e temporário, 
na proteção das equipas municipais e para com quem habitualmente com elas se relaciona.----
Considerando que vivemos tempos difíceis e desafiantes agudizados por uma preocupação 
social generalizada, não só para quem decide e a quem se colocam dúvidas e questões 
permanentes, relativamente a uma matéria particularmente sensível, como a quem tem que 
continuar a dar o melhor de si, diariamente, em prol da comunidade.----------------------------------
Considerando que a abordagem de alguns especialistas nesta matéria remetem-nos para um 
“cenário de guerra” embora mais complexo que as guerras tradicionais, em que ainda pouco 
se sabe sobre o inimigo, inimigo esse, que pode estar presente no nosso melhor amigo, num 
familiar próximo ou colega de trabalho, e que todos somos poucos para tentar evitar a 
propagação descontrolada desta pandemia.-------------------------------------------------------------------- 
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Considerando que neste momento, existe um mundo transformado em vírus e ter consciência 
desse facto, adoece-nos diariamente enquanto cidadãos, precisamente pela distância que 
aumenta entre nós, em que inibidos do convívio social e das manifestações de afeto, somos 
colocados à prova e passámos a valorizar liberdades fundamentais.-------------------------------------
Considerando que os valores da solidariedade, proteção, prevenção e responsabilidade devem 
constituir um imperativo neste momento de crise e emergência, em que a possibilidade de um 
cenário de contaminação alargada ao meio público e institucional, são uma realidade, 
entende-se da maior importância assegurar as condições de proteção a todos os cidadãos e 
trabalhadores. Porque a vida não pára e não podemos permanecer todos em casa como seria 
expectável. Existe um conjunto de estruturas que obrigatoriamente, têm que estar na linha da 
frente e continuar a dar resposta, garantindo desta forma, a continuidade do trabalho em 
áreas e organizações essenciais. Muitos são os que têm que continuar a trabalhar para manter 
o funcionamento desses serviços e garantir o fornecimento de bens que todos precisamos 
para viver, competindo às entidades patronais, sejam elas públicas ou privadas, adotar as 
medidas internas que entendam como necessárias, para salvaguardar a saúde e o bem-estar 
de todos os seus colaboradores.-----------------------------------------------------------------------------------
Considerando que a CMB, vai continuar a contribuir para ultrapassar as dificuldades do 
momento atual, nunca descartando as suas responsabilidades na gestão, reorganização e 
adaptação permanente dos equipamentos e serviços municipais, bem como das suas equipas, 
de modo a evitar que se instale o caos e a contaminação generalizada.---------------------------------
Considerando que este é um desafio e simultaneamente, uma aprendizagem sem rosto nem 
cores políticas e que é tempo de refletir seriamente no presente, unir e construir, numa lógica 
de trabalho colaborativo, de modo a assegurar as necessidades de todos, destaca-se o 
comportamento exemplar da nossa comunidade, perante esta adversidade, no respeito às 
recomendações das autoridades sanitárias e governo. Não obstante, nunca será demais 
recordar que do nosso comportamento poderá depender a capacidade dos nossos serviços de 
saúde puderem cuidar daqueles que efetivamente venham a necessitar.------------------------------
Impõe-se agora, um profundo sentimento de gratidão por todos aqueles e aquelas que dão a 
cara no combate a esta luta desigual, através do seu espírito de missão e da sua competência, 
com os quais contamos para sairmos vencedores desta situação.----------------------------------------
Que todos, em conjunto, nos mobilizemos pelo bem comum, gerindo as nossas emoções e 
saibamos contribuir para o equilíbrio emocional uns dos outros, fazendo um caminho otimista, 
sensato e responsável direcionado para contornar este fenómeno atípico e viremos 
rapidamente a página, de modo a que os próximos capítulos sejam de esperança, estabilidade 
e superação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nesta ótica, a Câmara, hoje reunida delibera a atribuição de um voto de louvor a todos os 
profissionais de saúde, forças de segurança e socorro como as corporações de bombeiros, 
forças armadas, IPSS’s, trabalhadores da administração pública e serviços municipais de gestão 
e manutenção de equipamentos e serviços essenciais, que neste momento, se encontram na 
linha da frente, do combate a esta pandemia, pelo esforço, dedicação e coragem, mas 
sobretudo, pelo trabalho desenvolvido no âmbito da prevenção e manutenção da saúde 
pública, da responsabilidade social e da prestação de cuidados de saúde aos cidadãos 
infetados, por este surto.--------------------------------------------------------------------------------------------
A presente deliberação será enviada para conhecimento destas entidades, da comunicação 
social e publicada no site do município.”, disse.---------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 161)---------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à ordem do dia.---------------------------------- 
 
 

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



 

Página 6 de 16 
 

2.1. – Proposta de candidatura ao Programa Operacional Regional do 

Alentejo ALT20-14-2019-28 CIMBAL – Fórum Romano de Beja;------------------- 

 
Registo nº 2091, de 13 de março de 2020, do Gabinete de Apoio ao Investimento, propondo a 
aprovação da Candidatura do Município de Beja ao Programa Operacional Regional Alentejo 
2020, Eixo 8 – Ambiente e Sustentabilidade, aviso de abertura de candidatura nº ALT20-14-

2019-28, prioridade de investimento 6.3 – Conservação, proteção, promoção e 
desenvolvimento do património cultural e natural, alínea a), ponto dois “Património Cultural”.-
A intervenção consiste na valorização do espaço do Fórum Romano existente na Praça da 
República, localizado no antigo edifício municipal, onde funcionava o Departamento Técnico, 
de modo a que possa ser visitado e conhecido por todos. Neste espaço destacam-se a 
presença de três templos de períodos distintos, em especial os templos Romanos de Tibério e 
Augusto. A intervenção pretende assim, potenciar a valorização do espaço no interesse da 
comunidade Bejense preservando a sua memória histórica e cultural através de um percurso 
de visita intangível ao nível da apreciação dos valores patrimoniais em presença.-------------------
O projeto a implementar envolve 4 componentes, com as seguintes ações:---------------------------
Componente 1 – Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria:----------------------------------------------
Ação 1: Elaboração do projeto de Valorização do Espaço Fórum Romano de Beja.-------------------
Componente 2 – Construções Diversas:--------------------------------------------------------------------------
Ação 1: Empreitada de Valorização do Espaço Fórum Romano de Beja.---------------------------------
Componente 3 – Outros Serviços:---------------------------------------------------------------------------------
Ação 1: Acompanhamento Arqueológico;-----------------------------------------------------------------------
Ação 2: Fiscalização e Segurança;----------------------------------------------------------------------------------
Ação 3: Trabalhos de Recuperação de Arqueologia;----------------------------------------------------------
Componente 4 – Ajustamento de Preços:-----------------------------------------------------------------------
Ação 1: Revisão de Preços.-------------------------------------------------------------------------------------------
Os valores previstos para a elaboração da candidatura são os que se apresentam no seguinte 
quadro:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Consultas Prel iminares e va lores de mercado

Designação das 

componentes/Acções
Entidade

Origem do 

valor
Valor indicado Valor apurado 

Valor apurado 

com IVA

Afaplan SA 4 000,00 €                 63 000,00 € 

Prospec tiva 3 500,00 € (3 500€/mês)

Riportic o 3 135,00 €  (18 meses) 

Progesteam Não respondeu

Arqueohoje
150€/diário + 1750€ 

(58 600€)
63 560,00 €               

ERA
180€/diário + 300€ 

(68 520€)

 (valor médio das 

duas propostas 

apresentadas) 

Nova 

Arqueologia
Não respondeu (18 meses)

Arqueologia e 

Património

22 000€ /mês 264 000,00 €             

Nova 

Conservaç ão
Não respondeu

Cac o3 Não respondeu

In S itu Não respondeu

Projecto de execução VMSA Arq Já adjudicado 74 354,00 € 74 354,00 € 91 455,42 €

843 625,00 €

(18 meses)

TOTAL PROPOSTO PARA CANDIDATURA 1 308 539,00 € 1 466 086,72 €

Orçamento da 

equipa de 

projectistas

843 625,00 € 894 242,50 €

(12 meses)

77 490,00 €                

78 178,80 €                

324 720,00 €             

V
a
lo

re
s
 j
á
 

a
p
u
ra

d
o
s

Consulta 

Preliminar via e-

mail a 21Jan20 

(apenas 

coordenação de 

segurança e 

ambiente em 

obra)

Fiscalização e Segurança

Empreitada

VMSA Arq. 

(através de 

c onsulta a 

outras 

entidades)

Recuperação de Arqueologia

Consulta 

Preliminar via e-

mail a 24Jan20

Acompanhamento 

Arqueológico

 
 

O valor proposto total é de 1.466.086.72 € (um milhão quatrocentos e sessenta e seis mil e oitenta 

e seis euros e setenta e dois cêntimos) que seria executado financeiramente e de forma previsível 
da seguinte maneira:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Resumo Orçamental

Valor da candidatura 1 466 086,72 €

(a rectificar após valores da empreitada)

Comparticipação comunitária 700 000,00 €

(prevista)

Banco Europeu de Investimento 600 000,00 €

(valor estimado a rectificar após candidatura BEI)

Orçamento Municipal 166 086,72 €

(valor estimado a rectificar após decisão de candidatura BEI)  
 

Foi ainda informado que da sessão pública que ocorreu resultaram muitos contributos que 
modificaram o projeto inicial não desvirtuando o mesmo, desbloqueando uma situação 
complicada e portanto até dia 31 de março a candidatura será formulada e acompanhada de 
tudo aquilo que seja possível da parte da arquitetura e das especialidades.---------------------------
O valor disponível é de 700.000,00 € e o volume de construção é menor ao inicial, os seja, as 
áreas de visitação foram reduzidas e o edifício foi também alterado no sentido de ser de 
menor dimensão, contudo o fundamental é salvaguardar e não deixar degradar os achados 
arqueológicos porque tudo o resto é reversível.--------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado acrescentou que evidentemente fica agradado que a sessão pública 
tenha servido para desbloquear algumas questões e aproximar as pessoas, caminho que devia 
ter sido feito de chamar a equipa responsável de arqueologia e chegando-se à conclusão que a 
área a construir deverá ser menor porque não estando terminada a escavação na sua 
totalidade. Lembra-se que a ideia inicial era construir um edifício na Rua da Moeda, ideia que 
depois caiu devido ao impacto que poderia ter na escavação. Volta agora novamente a existir 
um edificado, que vai ser menor ainda em função da articulação com a equipa de arqueólogos 
e é importante que haja essa linha de entendimento entre todas as entidades intervenientes 
para não se “castrar” um projeto que pode ter uma grande envergadura tendo em conta o 
conjunto arqueológico dos mais importantes das península ibérica com todas as suas 
componentes incluindo o que foi descoberto após a retirada do depósito de água.-----------------
Contudo e faltando-lhes mais informação para poderem decidir em consciência irão abster-se 
na votação, porque uma coisa é fazer uma apresentação pública, outra coisa é instruir um 
processo para ser submetido a reunião de câmara e embora concordem que é fundamental 
agir rapidamente para não deixar degradar os achados arqueológicos que há imenso tempo 
estão a descoberto de facto o projeto oficialmente em reunião de câmara nunca foi 
apresentado, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, quis referir que o executivo em permanência 
começou a trabalhar intensamente na solução para o Fórum Romano logo em 2017 e de facto 
foram conseguindo desbloquear muitas coisas mas houve outras que não conseguiram 
desbloquear por muitas tentativas que fizeram. Todos têm a noção que aquele espaço em 
termos históricos vai ter um retorno enorme para a cidade de Beja mas também entenderem 
que por cada ano que passava a situação em termos de conservação daquelas estruturas 
piorava e portanto é a altura de estabilizar o espaço de impedir a sua continuada degradação e 
de torná-lo visitável, deixando a partir daqui todas as opções futuras em aberto. De facto esta 
sessão pública para sua surpresa teve a capacidade de conseguir desbloquear um conjunto de 
muros que estavam erguidos, não pelos executivos municipais, mas por situações que só as 
próprias pessoas diretamente envolvidas poderão responder, munindo o arquiteto de um 
conjunto de dados em termos de medições, áreas e cotas que não tinha até há poucas 
semanas atrás e portanto em função disto o pré-projeto que apresentaram foi alterado, já lhes 
foi dito aquilo que deve e não deve ser aterrado, informação que nem a Câmara Municipal 
nem a Direção Regional de Cultura tinha e agora o arquiteto está ultimar a versão do projeto e 
daí não poder também ser aqui trazido, aliás tinha ontem uma reunião agendada em Évora 
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que foi adiada devido às circunstâncias que atravessamos e agora é apresentar a candidatura 
até 31 de março no sentido de se aproveitar 700.000,00 € que possam financiar parcialmente 
esta reestruturação deste espaço e quando houver mais informação a mesma será 
disponibilizada, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

162)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.2. – Proposta de atribuição da concessão da Cafetaria do Castelo;----------- 

 
Relatório final de análise das propostas para atribuição da concessão da cafetaria do Castelo, 
propondo a concessão à Cooperativa Chão Nosso, C.R.L., pelo valor de 150,00 €/mês, uma vez 
terminado o período de audiência prévia dos concorrentes sem que tenham sido recebidas 
quaisquer observações.----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado adjudicar por unanimidade.(Deliberação nº 163)--------------------------------------------  
 
 

2.3. – Proposta para atribuição de licença precária a empresas de 

animação turística com recurso a veículos Tuk Tuk;--------------------------------------- 

 
Registo nº 2107, de 16 de março de 2020, da Divisão de Turismo e Património, propondo na 
sequência de vários pedidos para o exercício da atividade de animação turística com recursos a 
passeios turísticos em veículo Tuk Tuk no concelho de Beja, das informações da Engª Goreti 
Margalha, Maria João Macedo, Dr. Juvenal Bastos e do despacho da senhora vereadora Marisa 
Saturnino, a emissão de licença precária para exploração de circuitos turísticos com recurso a 
tuk tuk. Entretanto, dever-se-á apresentar proposta de Regulamento Municipal para 
Exploração de Circuitos Turísticos.---------------------------------------------------------------------------------
“Considerando que, no Município de Beja, a atividade de animação turística com recurso aos 
veículos tuk tuk inexiste até à data, pelo que não existe regulamento municipal sobre a 
matéria, promovendo e apoiando, assim o desenvolvimento de uma atividade relacionada com 
a atividade económica de interesse municipal como dispõe a al ff) do nº 1 da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando as competências legais da Câmara Municipal para emitir licenças e registos, fixar 
contingentes de veículos, administrar o domínio público municipal e deliberar sobre o 
estacionamento de veículos nas vias públicas e demais lugares públicos, tudo em 
conformidade com o disposto na al x) e al rr) do nº 1 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.----
Considerando que a Câmara Municipal é a entidade gestora das vias públicas, detendo 
jurisdição sobre elas, cabendo à Polícia de Segurança Pública regular o trânsito.---------------------
Atentas as competências da Câmara Municipal, entre outras, para regulação da circulação, é 
necessária a elaboração de um regulamento municipal respeitante à exploração de circuitos 
turísticos que enquadre a atividade de animação turística com recursos aos veículos tuk tuk, 
nomeadamente em matéria de sinalização e administração do domínio público, tendo em vista 
salvaguardar a fluidez do trânsito, a disciplina da ocupação do espaço público, bem como 
assegurar da sustentabilidade ambiental em termos de ruído e emissões ambientais, em suma, 
o desenvolvimento do turismo sem prejudicar a qualidade de vida.------------------------------------- 
E enquanto tal não sucede, de modo a regular provisoriamente a matéria, dentro das 
competências próprias e delegadas, determino que sejam concedidas licenças precárias por 
natureza, renováveis anualmente mediante avaliação do impacto da atividade, até à 
aprovação do Regulamento, nos termos seguintes:-----------------------------------------------------------
1º - O acesso à atividade: o exercício da atividade de animação turística com recursos a 
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veículos tuk tuk depende da prévia atribuição de licença anual a empresas ou empresários em 
nome individual registadas como empresas de animação turística no Registo Nacional de 
Agentes de Animação Turística (RNAAT), de acordo com o disposto no artigo 5º do Decreto-Lei 
nº 108/2009, de 15/05 (alterado pelo Decreto-Lei nº 95/2013, de 19/07) e que comprovem ter a 
sua situação contributiva regularizada perante as Finanças e a Segurança Social, bem como os 
seguros obrigatórios previstos no artigo 27º daquele diploma legal.-------------------------------------
2º - Atividade a desenvolver: as entidades licenciadas apenas poderão desenvolver a atividade 
de animação turística, devendo, por isso, respeitar a legislação aplicável, nomeadamente o 
disposto no Decreto-Lei nº108/2009, de 15/05 (alterado pelo Decreto-Lei nº 95/2013, de 19/07).---
3º - Circuitos turísticos: aquando da apresentação do pedido de licenciamento, deverão os 
requerentes identificar os circuitos que pretendem desenvolver, de entre os determinados 
pela Câmara Municipal. Poderão os promotores propor um circuito alternativo que ficará 
sujeito à aprovação da Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------
4º - Caraterísticas dos veículos: só poderão ser utilizados pelas empresas de animação 
turística veículos devidamente licenciados pela Câmara Municipal, não podendo ter mais do 
que 6 lugares excluindo o condutor.------------------------------------------------------------------------------
5º - Contingente: no concelho de Beja, cada empresa não pode ter mais do que 2 veículos. No 
total poderão ser atribuídas licenças a 6 veículos.-------------------------------------------------------------
6º - Locais de circulação: a circulação destes veículos só poderá fazer-se pelas vias constantes 
do Anexo I, de acordo com os circuitos turísticos estabelecidos pela Câmara Municipal, ou 
outro previamente aprovado pela Câmara Municipal, com indicação das vias por onde é 
permitido circular e dos locais onde é permitido parar para efetuar visitas turísticas.---------------
7º - Lugares de Estacionamento e de Paragem: aquando do licenciamento da atividade e dos 
veículos, são atribuídos lugares de estacionamento fixos, que terão de ser respeitados. Ao 
longo do percurso, os veículos deverão parar nos lugares de estacionamento existentes na via 
pública e sujeitar-se às condições existentes no local.-------------------------------------------------------
8º - Horário: a circulação destes veículos estará limitada ao horário compreendido entre as 
9h00 e as 20h00, para todos os dias da semana.---------------------------------------------------------------
9º - Sinalética: os lugares de estacionamento estarão identificados com sinalética própria. Da 
sinalética colocada nos lugares de estacionamento constará o respetivo horário.--------------------
10º - Aparelhos sonoros: é proibida a utilização de aparelhos sonoros que projetem som para 
a via.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11º - Transporte similar aos táxis: é proibido o transporte com itinerário à escolha dos 
passageiros e mediante retribuição em termos similares aos desenvolvidos pelos táxis.-----------
12º - Transporte de bagagem: é proibido o transporte de bagagem, com exceção de mochilas 
de pequena dimensão.-----------------------------------------------------------------------------------------------
13º - Taxas: a emissão de licença para o exercício da atividade está dependente do prévio 
pagamento de uma taxa, que por razões de equidade, será de igual valor à taxa devida pela 
emissão de licença de táxi, constante da Tabela de Taxas, licenças e Outras receitas do 
Município de Beja, constante do respetivo Regulamento.---------------------------------------------------
14º - Fiscalização: a fiscalização do disposto no presente Despacho cabe ao Município 
(Fiscalização da Câmara Municipal) e às forças policiais e às Juntas de Freguesia com as respetivas 
competências/atribuições legalmente atribuídas.-------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade concordar e proceder em conformidade.(Deliberação nº 164)---  
 

 

2.4. – Pedido de aquisição, por doação, do direito de propriedade do lote 

sito na Rua António Batista, nº 13, em Beja, Bairro do Pelame;------------------- 

 
Solicitado por João Filipe Estevens Caetano e Gabriela Alexandra Pratas Dias Martins, a 
aquisição do direito de propriedade do lote onde se encontra implantada a sua residência.------
Este processo teve origem num impulso processual da então “Associação de Moradores do 
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Bairro do Pelame”, em 2010, com base no direito de usucapião que assiste aos possuidores 
dos lotes de terreno, onde, há mais de 35 anos, construíram as suas próprias habitações.--------
Com efeito, tendo sido ouvida, na época, a presidente da referida associação, o que se 
pretendia era que os 42 lotes do Bairro Novo do Pelame, propriedade municipal, fossem 
transmitidos aos titulares das respetivas frações implantadas, uma vez que tais moradores têm 
vindo a exercer uma posse pública, pacífica e contínua há mais de 25 anos do terreno, isto em 
2010, onde estão implantadas as habitações, pelo que o Município deveria reconhecer o 
direito de usucapião aos moradores nos termos do artigo 1287º e seguintes do Código Civil, 
sendo certo que a Associação de Moradores construiu as habitações lá existentes com um 
empréstimo do INH num terreno adquirido pelo Município de Beja a Maria José Delgado, como 
consta do respetivo processo administrativo.------------------------------------------------------------------
Assim, neste sentido, decidiu, a Câmara Municipal em 01 de setembro de 2010 e 20 de abril de 
2011.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nesta linha, surgem os requerentes a pedir que lhe seja facultada a aquisição, por doação, do 
direito de propriedade do lote onde se encontra implantada a sua residência, como consta da 
caderneta predial, que juntou ao seu requerimento, de 19 de fevereiro de 2020, relativamente 
ao prédio urbano inscrito na matriz respetiva nº 2645, da União de Freguesias de Beja de 
Salvador e Santa Maria da Feira, com a área de 86,6000 m2.-----------------------------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 165)----------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Pedido de compra do direito de superfície do lote nº 235, sito na 

Rua Dr. Flávio dos Santos, nº 6, Bairro da Esperança, em Beja;-------------------- 

 
Solicitado por António Manuel Rodrigues Cheira, a compra do direito de superfície do lote nº 
235, correspondente ao nº 6 da Rua Dr. Flávio dos Santos, sito no Bairro da Esperança, Beja, 
nas condições habituais que têm sido observadas nos casos semelhantes no mesmo bairro, 
sendo certo que ainda ali continua residir, pelo menos, desde de 1984, há 36 anos, sem 
qualquer título, evidenciando uma posse pública, pacífica e contínua, pelo que o requerente 
até poderia beneficiar do instituto jurídico de usucapião nos termos do artigo 1287º e 
seguintes do Código Civil.--------------------------------------------------------------------------------------------
Consultado o processo de legalização do Bairro da Esperança, verifica-se que por deliberação 
da Câmara Municipal, de 20 de maio de 1987, foi “aprovado o estudo conducente à legalização 
do Bairro e promover a transferência do direito de superfície dos terrenos onde estão 
instalados os edifícios pertença dos respetivos proprietários.” (…)---------------------------------------
O terreno do Bairro é propriedade do Município de Beja, embora tenha sido em tempos 
recuados ocupado clandestinamente por muitas pessoas, pelo que, a partir daquela 
deliberação da câmara foram constituídos lotes, nos quais existiam edifícios, propriedade de 
particulares (alguns, inclusivamente, estavam registados nas Finanças), edifícios propriedade do 
Município de Beja e edifícios propriedade da Associação de Moradores, alguns construídos e 
reparados através de empréstimos concedidos pelo ex-F.F.H..---------------------------------------------
Do levantamento feito, aquando do início da legalização do Bairro, consta o nome do 
requerente, como ocupante do lote em causa, onde continua a viver.----------------------------------
Desde 1987 que o Município de Beja tem vindo a vender, por escritura pública, em direito de 
superfície, os tratos de terreno aos ocupantes dos edifícios implantados, clandestinamente, no 
respetivos lotes, num esforço de legalização do Bairro, outrora ocupado clandestinamente por 
muitos particulares, tendo sido assim tratados já cerca de 200 casos análogos ao da situação 
em apreço.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O lote em questão tem a área de 61,74m2, como resulta dos cálculos, constantes do respetivo 
processo administrativo, o preço simbólico de alienação direito de superfície do lote em causa, 
em direito de superfície, é de 37,20 €, uma vez que o valor por metro quadrado foi fixado pela 
última vez, pela Câmara Municipal, por deliberação de 20 de abril de 2005, em 0,60 €/m2 ou 
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fração, em processo de atualização.------------------------------------------------------------------------------
Posto isto, é de parecer, que o pedido do requerente seja deferido nos mesmos termos de 
várias dezenas de casos análogos, tendo em conta as deliberações tomadas pela Câmara no 
sentido da legalização do Bairro que começou há cerca de 30 anos, sendo certo que o 
requerente até poderia beneficiar de um melhor direito, com fundamento no instituto jurídico 
de usucapião nos termos do artigo 1287º e seguintes do Código Civil, dado o tempo de posse 
do terreno decorrido pelo requerente, sem qualquer outro título, pelo que, ao requerer a 
regularização nos termos do direito de superfície, definidos pelo Município de Beja, presume-
se estar a renunciar a esse direito.--------------------------------------------------------------------------------
Assim, é proposto que as condições de alienação do lote em causa sejam as seguintes, atento 
o seguinte extrato comum das escrituras já consumadas de casos semelhantes, que passa a 
valer como minuta de contrato:------------------------------------------------------------------------------------
“Assim, presentes, pelo primeiro outorgante, na qualidade em que outorga foi dito:---------------
Que o Município de Beja, que neste ato representa é dono e legítimo possuidor do lote de 
terreno para construção número 235, sito no Bairro da Esperança, Rua Dr. Flávio dos Santos nº 
6, Beja, freguesia de Santa Maria da Feira, concelho de Beja, com a área de sessenta e um 
metros quadrados e setenta e quatro decímetros quadrados, (61,74m2), com o valor real de X, 
confrontando pelo norte com o lote 236, pelo sul com o lote 140, pelo nascente com lote 139, 
e pelo poente com Rua Dr. Flávio dos Santos, inscrito matriz da freguesia de Santa Maria da 
Feira sob o artigo X, a destacar do prédio rústico, ora convertido em urbano, inscrito na matriz 
predial sob o artigo quarenta e dois da Secção “C”, freguesia de Santa Maria da Feira, concelho 
de Beja, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o número vinte e um mil 
quinhentos e quarenta e quatro, a folhas cento e quarenta e nove, do livro B-cinquenta e oito. 
Que dando cumprimento às deliberações da Câmara Municipal de Beja de dois de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e sete e de vinte de abril de dois mil e cinco, o Município de Beja 
vende o direito de superfície do lote supra identificado aos segundos outorgantes, nos 
seguintes termos:------------------------------------------------------------------------------------------------------
Primeiro: O lote citado destina-se à construção de habitação própria do segundo outorgante e 
respetivo agregado familiar;----------------------------------------------------------------------------------------
Segundo: A construção terá de ser iniciada no prazo de um ano e concluída no prazo de três 
anos, salvo motivo de força maior devidamente comprovado.--------------------------------------------
Terceiro: O preço do presente direito de superfície é de 37,20 €, quantia esta que o Município 
de Beja já recebeu dos segundos outorgantes pela guia de receita número X, pelo que lhes é 
dada a respetiva quitação e conferida a posse correspondente ao lote em causa;-------------------
Quarto: O superficiário cumprirá integralmente o projeto fornecido por este município, 
podendo este autorizar alterações no interior do fogo, em casos devidamente justificados;------
Quinto: O prazo de constituição do presente direito de superfície é de setenta anos, findo o 
qual será prorrogado por mais trinta e cinco, salvo se o Município de Beja necessitar do lote, 
em referência, para obras de renovação urbana ou outros fins de interesse público;---------------
Sexto: Neste último caso, o Município de Beja notificará os superficiário com a antecedência 
mínima de um ano, relativamente ao termo do presente contrato, a fim de poder exercer o 
direito de reversão do lote em causa;----------------------------------------------------------------------------
Sétimo: O Município de Beja ao exercer o direito de reversão pagará ao superficiário uma 
indemnização calculada com base no valor real do edifício, ao tempo em que aquela for 
promovida, tomando-se em conta o custo de construção a esse tempo e descontando-se as 
depreciações do mau estado de conservação e outras causas;--------------------------------------------
Oitavo: O Município de Beja, uma vez decorrido o prazo de prorrogação previsto na quinta 
cláusula, exercerá o direito de reversão ou o superficiário adquirirá a plena propriedade do 
lote em causa;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nono: O superficiário se quiser vender o lote ou quaisquer direitos do mesmo, tem de dar 
preferência ao Município de Beja, o qual, se estiver interessado na respetiva aquisição terá de 
exercer o direito de preferência no prazo de sessenta dias, contados a partir da receção da 



 

Página 12 de 16 
 

intenção de venda do lote pelo superficiário ou proprietário, conforme o caso;----------------------
Que a presente transmissão se processou de acordo com o disposto no Regulamento 
Concelhio de Cedência de Lotes para Fins Habitacionais em Propriedade Plena ou em Direito 
de Superfície, o qual faz parte integrante do presente contrato, que se dá aqui, como 
inteiramente reproduzido.”-----------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 166)----------------------------------------------- 
 
 

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

 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender a fração A do prédio sito na Rua Maestro Sousa Morais, nºs 7, 7-A e 7-B, 
em Beja, pelo valor de 35.000,00 €, 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 167)-------- 
 
Requerido por Marta de Jesus Serrão Tripa Campos, que pretendendo vender a fração B do 
prédio sito na Rua Natália Correia, nº 10, em Beja, pelo valor de 74.000,00 €, 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 168)-------- 
 
Requerido por Caixa Económica Montepio Geral, que pretendendo vender a fração D do 
prédio sito na Rua de Lisboa, nº 68, em Beja, pelo valor de 235.000,00 €, 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 169)-------- 
 
Requerido por Imobipax, Ldª, que pretendendo vender a fração D do prédio sito na Rua da 
Liberdade, nº 1-A (piso 2), em Beja, pelo valor de 120.000,00 €, 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 170)-------- 
 
Requerido por José Joaquim dos Reis Pernicha, que pretendendo vender o prédio sito na Rua 
José Gomes Ferreira, nº 2, cave, em Beja, pelo valor de 12.000,00 €, 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 171)-------- 
 
Requerido por Francisco Alberto Dias Rosa Costa, que pretendendo vender o prédio sito na 
Rua José Cardoso Pires, nº 8, 2º dtº, em Beja, pelo valor de 80.000,00 €, 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 172)-------- 



 

Página 13 de 16 
 

 
Requerido por Armando José Palma Francisco, que pretendendo vender o prédio sito na Rua 
Coronel Brito Pais, nº 45, em Beja, pelo valor de 48.000,00 €, 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 173)-------- 
 

 

2.7. – Pedido de certidão comprovativa de destaque de parcela;---------------- 

 
Solicitado por António Manuel Ribeiro, na qualidade de proprietário do prédio denominado 
“Herdade do Monte Abaixo”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 
348/20090608 da União de Freguesias de Trigaches e São Brissos, e inscrito sob o artigo 126º-C, 
em São Brissos, com a área total de 40,7641ha, certidão comprovativa de destaque de parcela 
fora do perímetro urbano:-------------------------------------------------------------------------------------------
1. O prédio rústico denominado “Herdade do Monte Abaixo”, da União de Freguesias de 
Trigaches e São Brissos, concelho de Beja, inscrito sob o artigo 126º-C, (rústica), descrito na 
Conservatória do Registo Predial deste concelho pela ficha nº 348/20090608, com a área total 
de 40,7641ha, confrontando a norte e nascente com António Manuel Ribeiro e outros e a sul e 
poente com a Albufeira da Barragem do Pisão.----------------------------------------------------------------
2. Prédio misto a destacar sito “Herdade de Mata Bodes”, da União de Freguesias de Trigaches 
e São Brissos, concelho de Beja, com a área total de 20,38205ha, que ficará confrontado a 
norte e nascente com António Manuel Ribeiro e outros e a sul e poente com a Albufeira da 
Barragem do Pisão.----------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Certifica-se que o destaque do prédio descrito no ponto 2 do prédio original descrito em 1 
não constitui operação de loteamento urbano, pois reúne os requisitos do destaque de 
parcela, fora do aglomerado urbano de Trigaches e São Brissos, de acordo com as alíneas a) e 
b) do nº 5 do artigo 6º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na redação que lhe foi 
conferida pelo Decreto-Lei nº 136/2014, de 09 de setembro.----------------------------------------------
Mais se certifica que, de acordo com o definido no artigo 38º e seguintes do Regulamento do 
PDM, na parcela destacada é viável edificar uma área máxima de construção para habitação de 
250,00m2 e uma área máxima de construção para instalações de apoio agrícola e tecnológicas 
de 600,00m2.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 174)---------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Auxílios Económicos 2019/2020 – 3º pagamento;------------------------------- 

 

Considerando as competências do Município no âmbito da ação social escolar, estabelecidas 
no Decreto-Lei nº 55/2009, de 02 de março, com a regulação do Despacho nº 8452-A/2015 
(alterado pelo Despacho nº 5296/2017, de 16 de junho, e Despacho nº 7255/2018, de 31 de julho), 
relativamente a atribuição de auxílios económicos aos alunos do 1º ciclo do ensino básico para 
comparticipação nos encargos com material escolar, propõe-se a aprovação, da 3ª relação dos 
auxílios económicos a atribuir no presente ano letivo, referente aos alunos que concluíram o 
respetivo processo até à presente data (mediante entrega das faturas das despesas realizadas com 

aquela aquisição) e que totaliza 91,00 €.---------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 175)---------------------------------------------- 
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2.9. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

de licença especial de ruído;----------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado por Tempo Castiço – Associação de Jovens, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído para a realização de um baile com música ao 
vivo, no Pavilhão Multiusos do Penedo Gordo, sito na Rua José Joaquim Fernandes, no dia 14 
de março de 2020.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 176)----------------------------------------------- 
 
 

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

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

 
Solicitado pela Associação Cultural e Recreativa Zona Azul, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transportes para as seguintes deslocações referentes à 2ª fase do 
nacional da 2ª divisão de seniores e 1ª divisão de juvenis, além da equipa de pré competição 
da natação, deixando ao critério da autarquia as possíveis cedências: dia 14 de março de 2020 
a Montemor-O-Novo, dia 21 de março de 2020 a Leiria, dia 28 de março de 2020 a Sines, dia 
04 de abril de 2020 a Leiria, dia 25 de abril de 2020 a Sines, dia 16 de maio de 2020 a Santiago 
do Cacém e Alcobaça, dia 30 de maio de 2020 à Estarreja, dias 30 e 31 de maio de 2020 a 
Grândola, dia 10 de junho de 2020 a Lisboa (Sassoeiros) e dia 27 de junho de 2020 a Mora. De 
acordo com a informação dos serviços é possível realizar os transportes nos dias 28 de março, 
16 de maio e 27 de junho.-------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 177)----------------------------------------------- 
 
Solicitado por Rufar & Bombar – Associação Cultural, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transportes para uma deslocação ao III Festival de Percussão da Cidade 
do Montijo, dia 27 de junho de 2020.-----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 178)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Caixa Social e Cultural do Pessoal da Câmara Municipal de Beja, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transportes para uma deslocação à Barragem do 
Alqueva, dia 09 de maio de 2020.----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 179)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral Feminino “Estrelas do Alentejo” de Santa Vitória, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transportes para uma deslocação à Charneca da 
Caparica, dia 08 de março de 2020.-------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 180)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Casa do Povo de Nossa Senhora das Neves, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transportes para uma deslocação a Alverca do Ribatejo, dia 06 de junho 
de 2020.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 181)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Casa do Povo de Nossa Senhora das Neves, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transportes para uma deslocação a São Marcos da Ataboeria, dia 13 de 
junho de 2020.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 182)----------------------------------------------- 
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2.11. – Proposta de isenção do pagamento das rendas nas concessões 

municipais;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 2114, de 16 de março de 2020, do Serviço de Contabilidade, Plano e Orçamento, 
propondo, no âmbito do combate ao novo Coronavírus (COVID-19) e atendendo à necessidade 
de conter a propagação da doença, que a Câmara Municipal de Beja isente a título excecional 
o pagamento das rendas das concessões municipais (quiosques/espaços municipais e Pavilhões das 

Microempresas) que encerrem a sua atividade durante o período da pandemia.----------------------
A efetivação da medida dependerá do encerramento total e efetivo das concessões e da 
apresentação de requerimento por parte dos interessados junto da autarquia no qual deverá 
ser indicado o respetivo período de encerramento.----------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 183)----------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Pedido de apoio financeiro para aquisição de equipamento;----------- 

 
Solicitado pela Associação Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Beja, um apoio 
financeiro no valor de 9.800,00 €, para aquisição de um equipamento novo, nomeadamente 
um compressor arica para enchimento de botijas de oxigénio e que servirá todo o concelho de 
Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de nove mil e oitocentos 
euros.(Deliberação nº 184)--------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

2.13. – Resumo Diário de Tesouraria nº 52, relativo ao dia dezassete de 

março de dois mil e vinte;---------------------------------------------------------------------------------- 

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

e sessenta e quatro mil, duzentos e trinta e oito euros e seis cêntimos, sendo um milhão, 

quatrocentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e dois euros e um cêntimo de 
operações orçamentais e quatrocentos e cinco mil, seiscentos e oitenta e seis euros e cinco 

cêntimos de operações não orçamentais.-----------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O Dr. Juvenal Bastos da Cunha solicitou o uso da palavra para se dirigir ao coletivo e agradecer 
o reconhecimento sendo certo que durante todos estes anos fez o que pôde para tentar 
resolver e ajudar a resolução de problemas que ao longo do tempo surgiram, desejando a 
todos que, no futuro, tenham uma boa prestação e que consigam neste momento 
particularmente difícil ser iluminados na resolução dos problemas que vão surgir neste 
contexto, muito obrigado por tudo e bom trabalho, disse.------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino disse ter sido uma honra trabalhar com o Dr. Juvenal, neste 
pouco tempo que está a exercer funções, pela idoneidade que tem demonstrado, pelo espírito 
de entreajuda e pela neutralidade, sempre disponível quando solicitado, agradecendo todas as 
aprendizagens que tiveram em conjunto e não tendo dúvidas que dedicou grande parte da sua 
vida ao serviço público, daí o seu muito obrigado e muitas felicidades.--------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda disse esperar continuar a contar sempre com o Dr. Juvenal, nestas ou 
noutras funções, era isso que gostava que acontecesse, disse.-------------------------------------------- 
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3. – 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.------------------ 
 
 

4. – Encerramento;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

O Presidente da Câmara 
 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovada por maioria com 1 abstenção 

em reunião de câmara realizada em 08 

de abril de 2020 
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