
 
 

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 catorze, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 

sete de julho do ano dois mil e vinte e um;----------------------------------------------------- 

 
Pelas quinze 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), Ana Marisa de 
Sousa Martins Saturnino, Arlindo José Clemente Morais, João Manuel Rocha da Silva, Vítor 
Manuel Gomes Baia Santos Picado e Sónia Maria Horta do Calvário.------------------------------------
A assessorar o Executivo esteve também presente a Jurista Municipal, Paula Cristina Madeira 
Pestana Mansinhos.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretariou a reunião, Mariana Angélica Dias Valério Carocinho, Assistente Técnica, 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, Luís Alberto da Silva Miranda, 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;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Verificada a existência de quórum para se constituírem em reunião, foi a mesma declarada 
aberta pelo senhor Presidente da seguinte forma:------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata nº 13/2021;------------------------------------------- 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o 
senhor Presidente colocou à votação a ata nº 13/2021, relativa à reunião de câmara realizada 
no dia dezasseis de junho de dois mil e vinte e um, que foi previamente enviada a todos os 
eleitos e aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 229)---------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio informou relativamente à situação da COVID-19 

no Concelho de Beja que neste momento existem 36 casos ativos, indicando o último relatório 
de que existem 54 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias.-----------------------------------
Relativamente ao disparo dos casos em Beja, falou há sensivelmente uma semana com o Dr. 
Mário Jorge Santos, que o informou que os mesmos se deveram a duas situações, a primeira 
foi um surto que surgiu no Regimento de Infantaria nº 1, onde 17 jovens ficaram infetados, 12 
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dos quais imputados pela Direção Geral de Saúde a Beja, e a segunda deveu-se a um conjunto 
de jovens estudantes do ensino superior em Lisboa que ao regressarem a casa para o período 
de férias terão contagiado as respetivas famílias.-------------------------------------------------------------
A situação não está descontrolada mas é previsível que nas próximas semanas o número de 
casos continuem a subir mas não para valores que sobrecarreguem o Sistema Nacional de 
Saúde e o Hospital de Beja, informação também fornecida pelo Dr. Mário Jorge Santos, disse.-- 
 
O vereador Vítor Picado voltou a lembrar que continua à espera que lhe seja enviado as 
convocatórias dos candidatos aos concursos para as chefias intermédias de 2º grau e também 
a localização das casas devolutas constantes da relação que foi fornecida sobre habitações 
municipais.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao conhecimento que teve, através de algumas pessoas da Escola de Santiago 
Maior, sobre a falta de alguns bens de primeira necessidade há cerca de 10/12 dias, tais como 
produtos de limpeza, estranha que não tenha sido dada uma resposta cabal em tempo útil e 
espera que esta situação já esteja resolvida tendo em conta que nesta altura todos os cuidados 
com a higienização de espaços são deveras importantes.---------------------------------------------------
Finalmente e tendo em conta que estão a decorrer várias empreitadas de asfaltamento de 
ruas gostaria de ter acesso à informação que deu origem a estes procedimentos de 
contratação, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à falta de produtos de limpeza 
há cerca de duas semanas na Escola de Santiago Maior disse não ter conhecimento desta 
matéria pelo que irá indagar o que se passou porque é uma situação atípica e que não tem 
qualquer justificação de ser.----------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao asfaltamento de ruas fará chegar a informação aos senhores vereadores da 
CDU. Acrescentou que foi lançado um concurso por 225.000,00 € para 5 ruas, nomeadamente 
Avenida Vasco da Gama, Rua António Sardinha, Avenida Fialho de Almeida, Rua Cidade Dili e 
uma parte da Rua Vereador Carlos Queixinhas. Concorreram dentro da base três empresas 
sendo a empreitada adjudicada à Tecnovia pelo preço de 173.000,00 € + IVA se não lhe falha a 
memória. O objetivo nesta fase é que as entradas de Beja fiquem minimamente em boas 
condições, embora haja muitas insuficiências no betuminoso dentro da cidade e nas próprias 
freguesias rurais. A Rua António Sardinha será a última a ser intervencionada porque é a via 
em que a própria empresa tem algumas hesitações em como fazer o corte da mesma por 
causa do acesso ao Hospital e também por causa da rotunda do Beja Park Hotel que tem 
muitos problemas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente a uma questão colocada pelo vereador Vítor Picado sobre o pedido dos 
coveiros de vencimento em triplicado pelas férias não gozadas, informou que já recebeu o 
parecer da Associação Nacional de Municípios Portugueses que salvaguarda a Câmara 
Municipal de Beja, ou seja, a resposta é que não há efeito doloso que justifique o pagamento 
em triplicado porque quando há situações de não gozo de férias por conveniência de serviço 
não imputadas dolosamente ao presidente ou algum dos vereadores esse pagamento não tem 
de ser feito. Ainda assim, e uma vez que passado um ano o concurso ainda está em fase de 
análise dos concorrentes, irá dar ordem aos Recursos Humanos para processar o vencimentos 
destes funcionários em triplicado.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário, uma vez que o senhor Presidente da Câmara informou que se irá 
“mexer” na rotunda do Beja Park Hotel, sugeriu que, se fosse possível, se repusesse a 
iluminação ao peão, disse.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
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2. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

2.1. – Definição dos Objetivos estratégicos 2021/2022;-------------------------------- 

 
O Decreto-Regulamentar nº 18/2009, de 04 de setembro, procede à adaptação aos serviços da 
Administração Autárquica do Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho na 
Administração Pública, aprovado pela Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro.-------------------------
No artigo 4º do referido Decreto-Regulamentar, encontra-se estabelecido que o SIADAP se 
articula com o sistema de planeamento de cada entidade constituindo um instrumento de 
acompanhamento e avaliação do cumprimento dos objetivos estratégicos plurianuais 
determinados pelo órgão executivo e dos objetivos anuais e planos de atividades, baseado em 
indicadores de medida a obter pelos serviços.-----------------------------------------------------------------
Assim, propõe-se que sejam considerados os seguintes objetivos estratégicos para o biénio 
2021/2022:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OE 1 – Promover o desenvolvimento local e regional, reforçando a coesão social e territorial de 
forma sustentável;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
OE 2 – Prestar um serviço de qualidade na prossecução do interesse dos cidadãos;-----------------
OE 3 – Promover a sustentabilidade financeira da autarquia e garantir o seu equilíbrio;------------
OE 4 – Reforçar a qualidade, a eficiência e a eficácia dos serviços.----------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 230)---------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de alteração da composição do júri no âmbito do 

procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento 

para Assistente Operacional/Auxiliar de Ação Educativa na modalidade 

de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 

para a Divisão de Educação, Desporto e Juventude/Serviço de Educação;- 

 
Informação do presidente do júri do concurso acima referido, José Miguel Parrinha Martins, 
que considerando o disposto no nº 11 do artigo 13º da Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, 
propõe a alteração da composição do júri atendendo a que se torna indispensável que a 
aplicação da respetiva prova de entrevista profissional de seleção se inicie e decorra na 2.ª 
quinzena do mês de julho do ano corrente, com vista à conclusão do referido procedimento 
concursal até ao fim do mês de agosto de 2021 e de forma a evitar constrangimentos 
relacionados com o arranque do novo ano letivo e com o funcionamento dos respetivos 
serviços.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim e atendendo a que, por motivo de férias de três elementos do júri (2º vogal efetivo e os 

dois vogais suplentes), que decorrerão, essencialmente, na 2ª quinzena do mês de julho de 
2021, se verificará falta de quórum, torna-se necessário substituir o 2º vogal efetivo, João 
Manuel Raimundo Batista Rodeia Machado, chefe da Divisão Administrativa e Financeira, 
propondo-se que o mesmo seja substituído por Cármen Sofia Moisão Santos, Técnica Superior, 
a fim de não se comprometer o normal desenvolvimento do processo tendo em atenção os 
fundamentos acima apresentados.--------------------------------------------------------------------------------
Para os devidos efeitos, será acautelado o disposto no nº 12 do mencionado artigo 13º.----------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 231)---------------------------------------------- 
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2.3. – Proposta de revogação de venda do lote 2 sito na Rua D. José 

Patrocínio Dias, em Beja;----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Considerando que a empresa Primaworld, S.A., a quem foi alienado o lote 2 da Rua José 
Patrocínio Dias, em Beja na sequência do concurso público realizado para esse efeito, não 
cumpriu com os prazos fixados para a celebração do contrato de promessa de compra e venda, 
apesar de diversas insistências e do prolongamento dos prazos fixados para esse efeito na 
documentação do procedimento, propõe-se que seja revogada a deliberação de venda do 
terreno em reunião de câmara de 16 de dezembro de 2020, com perca da caução prestada.-----
Foi deliberado por unanimidade revogar a deliberação de câmara, de 16 de dezembro de 2020, 
com perca de caução prestada.(Deliberação nº 232)----------------------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Proposta de reversão dos lotes sitos na Zona Norte da Expansão 

Industrial;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Registo nº 4114, de 14 de junho de 2021, do Gabinete Jurídico, informando que no dia 10 de 
dezembro de 2019, foi celebrada, entre o Município de Beja e a empresa Magnoliavulso, Ldª, 
escritura de compra e venda de 7 lotes de terreno, nas condições estabelecidas no 
Regulamento Municipal de Gestão de Áreas de Localização Empresarial do Município de Beja e 
nos termos do Memorando de Entendimento celebrado entre ambos.---------------------------------
A cláusula 3ª, nº 3 do Memorando prevê que, caso a Magnoliavulso, Ldª não inicie o projeto a 
que se propôs no prazo de 24 meses após a realização da escritura pública de compra e venda 
e não o conclua no prazo de 36 meses, o lote reverterá para o Município.-----------------------------
A cláusula de reversão não se encontra vertida na escritura pública, pelo que não se encontra 
registada. Encontra-se, contudo, prevista a reversão dos lotes de terreno no Memorando de 
Entendimento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Magnoliavulso, Ldª, comunicou que não desenvolverá o projeto previsto e que levou à 
celebração do memorando e da escritura pública de compra e venda dos lotes de terreno, 
através de comunicado e anexando ata de assembleia geral de sócios datada de 17 de março 
de 2021, pelo que, uma vez que a sociedade já comunicou que não cumprirá com as 
obrigações decorrentes do Memorando, salvo melhor entendimento, apesar de não terem, 
ainda, decorrido os prazos estabelecidos, poderá a Câmara Municipal deliberar, desde já, 
exercer o direito de reversão dos lotes, nos termos previstos no Memorando de Entendimento 
e, por acordo com a sociedade, diligenciar nesse sentido.--------------------------------------------------
Uma vez que a cláusula de reversão não consta da escritura nem foi registada, a reversão dos 
terrenos deverá concretizar-se pela celebração de uma escritura, que não será propriamente 
de reversão, por esse motivo, mas de compra e venda.-----------------------------------------------------
Assim, salvo melhor entendimento, caso se pretenda exercer o direito de reversão, o 
procedimento deverá iniciar-se com a deliberação da Câmara Municipal sobre o exercício 
desse direito, com fundamento no incumprimento do Memorando de Entendimento por parte 
da Magnoliavulso, Ldª, nos termos supra mencionados.----------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade exercer o direito de reversão dos lotes em causa.(Deliberação 

nº 233)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Proposta de aprovação do plano de trabalhos ajustado à data do 

início da obra;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 4192, de 17 de junho de 2021, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que apresentou o adjudicatário da empreitada de reabilitação da Estrada 
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Municipal 529 entre Mina da Juliana e Santa Vitória, Construções J.J.R. & Filhos, S.A., o plano 
de trabalhos e os respetivos cronogramas financeiros e plano de pagamentos ajustados à data 
efetiva de arranque da obra, que teve início com a comunicação da aprovação do 
desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde.------------------------------------------------------------
Propõe-se assim a aprovação destes documentos, que servirão de base ao desenvolvimento e 
acompanhamento da obra e que constituem anexo número um que faz parte integrante da 
presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 234)---------------------------------------------- 
 
 

2.6. – Proposta de aprovação de trabalhos a mais e trabalhos a menos;---- 

 
Registo nº 4545, de 28 de junho de 2021, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo, uma vez que está a decorrer a empreitada de requalificação do Mercado 

Municipal de Beja e de acordo com o previsto no nº 4 do artigo 370º do Código dos Contratos 
Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto, a aprovação dos trabalhos complementares, 
que constituem documento anexo número dois que faz parte integrante da presente ata, 
constantes da informação do técnico que se encontra a acompanhar esta obra, o Engº Nuno 
Araújo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratam-se efetivamente de trabalhos decorrentes de circunstâncias imprevistas e que o 
projeto não poderia prever, sendo os mais significativos respeitantes à inexistência de 
pavimento térreo sob os revestimentos existentes e que, com a necessidade de realização de 
inúmeras infraestruturas enterradas, exige a constituição de massames e betonilhas 
adequados aos novos pavimentos (artigos 4.1 e 4.2). Por outro lado, só após a realização dos 
trabalhos previstos de demolição se verificou que alguns elementos estruturais, na zona dos 
talhos, foram indevidamente eliminados pelos operadores, exigindo-se agora trabalhos de 
reforço estrutural para assegurar a estabilidade do edifício (artigo 4.5). Da mesma forma, só 
após a demolição das divisórias das antigas lojas/cafés se verificou uma extensão importante 
de armaduras expostas nos elementos estruturais existentes, pilares e vigas, sendo 
indispensável a sua reparação (artigo 4.3). Verifica-se igualmente a necessidade de proceder à 
reparação de uma parte da cobertura que ficou entretanto danificada pela queda de uma 
árvore de grandes dimensões anteriormente existente do pátio central do Mercado, situação 
ocorrida na sequência de ventos fortes verificados na madrugada do passado dia 22 de janeiro 
de 2021 (artigo 4.4).----------------------------------------------------------------------------------------------------
Propõe-se assim a aprovação e adjudicação dos trabalhos complementares atrás referidos à 
Lena Engenharia e Construções, S.A., no valor de 154.792,81 € (+IVA), trabalhos que não 
podem ser separados do objeto do contrato, técnica e economicamente, sem graves 
inconvenientes para a entidade adjudicante.-------------------------------------------------------------------
Propõe-se igualmente, ao abrigo do artigo 379º do CCP, a aprovação dos trabalhos a menos 

referidos pelo Engº Nuno Araújo, no valor de 15.159,40 € (+IVA), correspondendo a trabalhos 
desnecessários face à nova solução de pavimento térreo.--------------------------------------------------
Como referido no nº 2 do artigo 379º do CCP, deduzindo o valor dos trabalhos a menos ao 
preço contratual, ficaremos com (1.980.000,00 € - 15.159,40 € =) 1.964.840,60 €, verificando-se 
que os trabalhos complementares a aprovar representarão cerca de 7.88% do preço 

contratual, muito inferior aos 40% previstos no nº 4-b) do artigo 370º do CCP.-----------------------
Em termos do prazo de execução para estes trabalhos complementares e de acordo com as 
propostas parciais apresentadas pelo empreiteiro, podemos fixar um prazo de 45 dias para a 
sua execução.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com a abstenção dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

235)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Os vereadores da CDU, abstiveram-se neste ponto porque, embora tenham como verdadeira a 
informação que refere que estes trabalhos não poderiam ser previstos sem ser em contexto de 
obra, consideram os valores envolvidos um pouco elevados e também não conhecem o 
projeto amiúde.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Proposta de aprovação de revisão de preços definitiva relativa à 

empreitada de Valorização Turística da Albufeira dos Cinco Réis;--------------- 

 
Registo nº 4195, de 17 de junho de 2021, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que após a emissão dos índices de Revisão de Preços, foi possível efetuar 
a respetiva análise. O valor resultou em 3.196,65 € + IVA (6%), ou seja 3.388,45 €.-------------------
Pelo exposto, propõe-se a aprovação do presente cálculo.-------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 236)---------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Desafetação do domínio público de parcela de terreno sita na Rua 

da Praça, em Baleizão – Início do procedimento;------------------------------------------- 

 
Registo nº 4135, de 14 de junho de 2021, do Serviço de Planeamento e Elaboração de projetos, 
informando que de modo a dar andamento ao processo de anexação de uma parcela do 
domínio público a uma terreno particular, para logradouro da habitação nele edificada torna-
se necessário proceder previamente à desafetação dessa área de terreno do domínio público 
para o afetar ao domínio privado do município.---------------------------------------------------------------
Para tal torna-se necessário a aprovação do edital e da proposta de desafetação e dos 
procedimentos neles expressos nomeadamente a abertura de um período de discussão 
pública por 30 dias úteis, tendo sido o valor do terreno avaliado pelo Gabinete de Apoio ao 
Investimento em 1.000,00 €, valor este que teve a concordância da interessada de acordo com 
a comunicação que nos foi feita pela junta de freguesia respetiva.---------------------------------------
Edital – Início do Procedimento – Desafetação do domínio público de parcela de terreno com 

a área de 55m², sita na Rua da Praça, em Baleizão – Discussão Pública:-------------------------------
“Luis Alberto da Silva Miranda, Vereador do Pelouro das Obras e Urbanismo da Câmara 
Municipal de Beja:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
TORNA PÚBLICO que, a Câmara Municipal de Beja, na sua reunião ordinária realizada no dia 16 
de junho de 2021, deliberou para efeitos do disposto nos artigos 33º, nº 1, alínea ccc) e 25º, nº 
1, alínea q) do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico 
das Autarquias Locais (RJAL), dar início ao procedimento tendente à desafetação do domínio 
público da parcela de terreno com a área de 55m² (5,50m x 10,00m), sita na Rua da Praça, em 
Baleizão, com o objetivo de reunir os elementos necessários à apresentação de proposta 
fundamentada à Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------------------------
A desafetação da referida parcela de terreno para o domínio privado do Município visa a 
posterior alienação à D. Feliciana Maria Rodrigues Prazeres Engana, para efeitos de ampliação 
do prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 7/19850114, 
da freguesia de Baleizão, inscrito na matriz predial urbana da referida freguesia sob o artigo 
397, para o uso de logradouro da sua habitação.--------------------------------------------------------------
Nestes termos, procede-se à abertura de um período de consulta pública durante o prazo de 
30 (trinta) dias úteis, contados a partir da afixação do presente Edital, em que os interessados 
podem consultar o processo na Divisão de Administração Urbanística e na sede da Junta de 
Freguesia de Baleizão, durante as horas normais de expediente (das 9h00m às 12h30m) e dirigir, 
por escrito, as suas reclamações, observações ou sugestões ao Sr. Vereador do Pelouro das 
Obras e Urbanismo, podendo ser entregue no Balcão de Atendimento da Câmara Municipal de 
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Beja sito na Rua de Angola, nº 5, em Beja, na sede da Junta de Freguesia de Baleizão, por 
correio para o Município de Beja, ou por correio eletrónico para dau@cm-beja.pt.-----------------
Para constar, se mandou lavrar o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados 
nos lugares públicos de estilo deste Concelho e respetiva publicitação no portal do Município, 
em www.cm-beja.pt.”------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 237)---------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Pedidos de certidão de direito de preferência:------------------------------------- 

 
Requerido por Carlos José Lindeza Roque – Cabeça de Casal de Herança, que pretendendo 
vender a fração B do prédio sito na Rua Diogo de Gouveia, nos 6 e 8, em Beja, pelo valor de 
47.050,30 €, 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 ratificar a proposta de não exercício do direito de 
preferência.(Deliberação nº 238)------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Arnal, Construtora imobiliária, S.A., que pretendendo vender o prédio sito na 
Rua Infante D. Henrique, nº 7, em Beja, pelo valor de 135.000,00 €, 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 ratificar a proposta de não exercício do direito de 
preferência.(Deliberação nº 239)------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Maurílio das Dores Lourenço – Cabeça de Casal de Herança, que pretendendo 
vender o prédio sito na Rua E, nº 3 – Bairro 1º de Maio, em Santa Clara de Louredo, pelo valor 
de 85.000,00 €, 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 ratificar a proposta de não exercício do direito de 
preferência.(Deliberação nº 240)------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.10. – Pedidos de certidão para aumento de número de compartes:-------- 

 
Solicitado por Humberto António Chinita Ribeiro, a emissão de certidão em como a Câmara 
Municipal de Beja não vê inconveniente no aumento do número de compartes relativamente 
ao prédio rústico denominado por “Caliças”, inscrito sobres o artigo 201 – 1B, da União de 
Freguesias de Trigaches e São Brissos.----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade emitir a certidão pretendida.(Deliberação nº 241)------------------- 
 
Solicitado por Rui Manuel Veríssimo Conceição Conduto, a emissão de certidão em como a 
Câmara Municipal de Beja não vê inconveniente no aumento do número de compartes 
relativamente ao prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 
77/19880511, da extinta freguesia de Quintos, denominado por “Herdade do Broco de Cima”, e 
inscrito na matriz predial rústica da mesma freguesia, sob o artigo 2 – Secção M, com a área de 
201,625 hectares.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade emitir a certidão pretendida.(Deliberação nº 242)------------------- 
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2.11. – Pedido de certidão relativa a operação de emparcelamento 

simples;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado por Maria de Aires Lopes Batista David, a emissão de certidão em como a Câmara 
Municipal de Beja não vê inconveniente na operação de emparcelamento simples de três 
prédios rústicos, com localizações contíguas, respetivamente os artigos 149, 150 e 337 da 
secção D, sitos no Monte do Mal Talhado, freguesia de Nossa Senhora das Neves.------------------
Foi deliberado por unanimidade emitir a certidão pretendida.(Deliberação nº 243)------------------- 
 
 

2.12. – Pedido de certidão de destaque de parcela;--------------------------------------- 

 
Parecer nº 4291 DAU/SAP, de 18 de junho de 2021, informando que pretende a requerente, 
Emilia Picado da Costa, proceder a um destaque de parcela dentro do perímetro urbano, 
conforme previsto no nº 4 do artigo 6º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua 
redação atual, para o prédio urbano sito na Rua Brito Pais, nos 41 e 43, em Cabeça Gorda, 
descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 965/20060331, inscrito na matriz predial 
sob o artigo 1262 e artigo 1263 da freguesia de Cabeça Gorda, com 339,14m2 de área total, 
152,62m2 de área coberta e 186,52m2 de área descoberta, com um piso, destinado a 
habitação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pretende-se destacar uma parcela com 223,51m2 de área total, 97,50m2 de área coberta e 
126,01m2 de área descoberta, destinada habitação, confinante com a via pública pela Rua 
Brito Pais, nº 41 e a tardoz pela rua s/n.-------------------------------------------------------------------------
A parcela resultante com 115,62m2 de área total, com 55,12m2 de área coberta e 60,51m2 de 
área descoberta, confina com a via pública pela Rua Brito Pais, nº 43 e a tardoz pela rua s/n.----
Pelo atrás exposto, confinando as duas parcelas resultantes com arruamento público, verifica-
se que o destaque de parcela observa as prescrições previstas nº 4 do artigo 6º do Decreto-Lei 
nº 555/99, de 16 de dezembro (RJUE), na sua redação atual, pelo que se propõe a emissão da 
certidão pretendida.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade emitir a certidão pretendida.(Deliberação nº 244)------------------- 
 

 

2.13. – Pedido de emissão de certidão para execução de infraestruturas;-- 

 
Solicitado por João Venâncio Jacinto Rosa, a emissão de certidão que garanta a execução das 
infraestruturas do lote sito na Rua General Humberto Delgado, nº 37, em Beja.----------------------
O lote está localizado numa zona consolidada pelo que não se vê inconveniente na emissão da 
referida certidão.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade emitir a certidão pretendida.(Deliberação nº 245)------------------- 
 
 

2.14. – Proposta de alteração à Tabela de Preços e Tarifas da Câmara 

Municipal de Beja – Torre de Menagem do Castelo e Centro de 

Arqueologia e Artes;------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 4613, de 30 de junho de 2021, do Serviço de Turismo e Património, informando que 
o Castelo de Beja tem sido alvo de sucessivas intervenções de requalificação, nomeadamente, 
a consolidação dos varandins da torre, a consolidação das muralhas, a instalação do Museu 
Jorge Vieira na Casa do Governador, a chegada de percursos acessíveis às portas do Castelo, a 
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iluminação no interior da torre, a instalação do mupi interativo no exterior e a instalação do 
percurso interativo na torre de menagem – projeto em curso, que têm vindo a melhorar 
significativamente a experiência de fruição deste monumento.-------------------------------------------
Por outro lado, a abertura do Centro de Arqueologia e Artes que tem por missão a gestão, 
salvaguarda, valorização e conservação de bens que integram o património cultural móvel e 
imaterial do território e ainda a promoção e valorização da arte e cultura contemporâneas 
impõe uma gestão sustentável otimizando os recursos existentes.---------------------------------------
Assinala a abertura deste equipamento uma exposição de arte contemporânea, promovida 
pela Culturgest, em parceria com a Câmara Municipal de Beja, a partir da coleção de arte da 
Caixa Geral de Depósitos, intitulada Cangiante. Esta exposição insere-se no contexto específico 
da cidade de Beja, tendo-se estabelecido para o efeito um conjunto de parcerias e 
colaborações com entidades locais, nomeadamente, o Conservatório Regional do Baixo 
Alentejo, o Instituto Politécnico de Beja e os Agrupamentos de Escolas de Beja. A exposição 
contará ainda com sete esculturas de Jorge Vieira, que integram a coleção do Museu Jorge 
Vieira – Casa das Artes, sublinhando a ligação desta exposição a uma parte específica da 
cultura da cidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Este equipamento, para além do projeto de musealização a estabilizar, contará com uma 
programação de arte contemporânea de caráter regular.---------------------------------------------------
Por despacho do senhor Presidente apresenta-se proposta para fixação de valores de ingresso 
na Torre de Menagem do Castelo, aquando da implementação do percurso interativo, e no 
Centro de Arqueologia e Artes.-------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do artigo 33º, nº 1, alínea e) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete à 
Câmara Municipal a fixação de preços pela prestação de serviços ao público pelos serviços 
municipais.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O produto da cobrança de preços constitui receita dos municípios de acordo com o artigo 14º 
alínea f) da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, não devendo os preços ser inferiores aos custos 
direta e indiretamente suportados com a prestação dos serviços ou o fornecimento dos bens, 
nos termos do artigo 21º nº 1 do mesmo diploma legal.----------------------------------------------------
Torre de Menagem do Castelo: Atualmente a Tabela de Preços de Tarifas, no capítulo III), 
ponto 9.3 prevê preços para a entradas na Torre de Menagem do Castelo de Beja, em vigor 
prevê:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 Museu Militar do Baixo Alentejo --------------------------------------------------------------------------------
9.1 Entrada por pessoa – 1,50 €;-----------------------------------------------------------------------------------
9.2 Crianças até 12 anos acompanhadas de adultos, estudantes e professores devidamente 
identificados – 0,00 €;-------------------------------------------------------------------------------------------------
9.3 Torre de Menagem do Castelo de Beja ---------------------------------------------------------------------
9.3.1 Entrada por pessoa 1,65 €;-----------------------------------------------------------------------------------
9.3.2 Jovens até 18 anos e estudantes 1,00 €;-----------------------------------------------------------------
9.3.3 Reformados e escolas 0,00 €;--------------------------------------------------------------------------------
9.3.4 Aos domingos e feriados 0,00 €;----------------------------------------------------------------------------
Aprovado em reunião de câmara de 27/12/2011.-------------------------------------------------------------
Nota: Atualização automática das tarifas Todas os valores constantes da presente tabela serão 
atualizadas automaticamente todos os anos, de acordo com o IPC.--------------------------------------
Propõe-se agora uma reestruturação às condições de acesso, nomeadamente no ponto 9.3., 
de acordo com o seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------------
Bilhete individual: 2,00 €;-------------------------------------------------------------------------------------------
Descontos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bilhete Familiar (4 pessoas): 25%;----------------------------------------------------------------------------------
Bilhete de Grupo (Grupos de 10 ou mais pessoas): 25%;--------------------------------------------------------
Cartão de estudante quando não enquadrado em visitas de estudo*: 50%;--------------------------
Cartão jovem*: 50%;--------------------------------------------------------------------------------------------------
Seniores com 65 ou mais anos*: 50%;----------------------------------------------------------------------------
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Residentes no concelho de Beja *: 50%;-------------------------------------------------------------------------
Acompanhante de visitantes com necessidades especiais: 50%;------------------------------------------
Isenções:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menores de 12 anos*;------------------------------------------------------------------------------------------------
Bombeiros Voluntários de Beja no ativo*;-----------------------------------------------------------------------
Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo de Beja no ativo*;-----------------------------------------------------
Dadores de Sangue – e apenas dadores da Associação Humanitária de Dadores de Sangue de 
Beja*;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profissionais de atividade turística mediante apresentação de comprovativo de registo no 
RNAAT*;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jornalistas em exercício de funções* mediante comunicação prévia;------------------------------------
Professores e alunos de qualquer grau de ensino, incluindo Universidades Sénior ou de 3ª 
Idade, quando comprovadamente em visita de estudo e mediante marcação prévia 
confirmada*;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Desempregados*;------------------------------------------------------------------------------------------------------
Público com necessidades especiais*;----------------------------------------------------------------------------
Investigadores/conservadores/restauradores, profissionais de museologia e/ou património e 
turismo em exercício de funções*;--------------------------------------------------------------------------------
Jornadas Europeias do Património (Domingo);------------------------------------------------------------------
Dia Internacional dos Monumentos e Sítios – 18 de abril (No acesso às atividades organizadas no 

âmbito do respetivo programa pela CMB);---------------------------------------------------------------------------
Dia Internacional dos Museus – 18 de maio (No acesso às atividades organizadas no âmbito do 

respetivo programa pela CMB);----------------------------------------------------------------------------------------
Noite dos Museus e 5ª as à noite (No acesso às atividades organizadas no âmbito do respetivo 

programa organizado pela CMB);--------------------------------------------------------------------------------------
*mediante comprovação documental;---------------------------------------------------------------------------
descontos não acumuláveis.----------------------------------------------------------------------------------------
Centro de Arqueologia e Artes:------------------------------------------------------------------------------------
Bilhete individual: 3,00 €;--------------------------------------------------------------------------------------------
Visita Guiada: 2,5 €;--------------------------------------------------------------------------------------------------
Descontos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bilhete Familiar (4 pessoas): 25%;----------------------------------------------------------------------------------
Bilhete de Grupo (Grupos de 10 ou mais pessoas): 25%;--------------------------------------------------------
Cartão de estudante quando não enquadrado em visitas de estudo*: 50%;--------------------------
Cartão jovem*: 50%;--------------------------------------------------------------------------------------------------
Seniores com 65 ou mais anos*: 50%;----------------------------------------------------------------------------
Residentes no concelho de Beja *: 50%;-------------------------------------------------------------------------
Acompanhante de visitantes com necessidades especiais: 50%;------------------------------------------
Isenções:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menores de 12 anos*;------------------------------------------------------------------------------------------------
Bombeiros Voluntários de Beja no ativo*;-----------------------------------------------------------------------
Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo de Beja no ativo*;-----------------------------------------------------
Dadores de Sangue – e apenas dadores da Associação Humanitária de Dadores de Sangue de 
Beja*;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profissionais de atividade turística mediante apresentação de comprovativo de registo no 
RNAAT*;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jornalistas em exercício de funções* mediante comunicação prévia;------------------------------------
Professores e alunos de qualquer grau de ensino, incluindo Universidades Sénior ou de 3ª 
Idade, quando comprovadamente em visita de estudo e mediante marcação prévia 
confirmada*;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Desempregados*;------------------------------------------------------------------------------------------------------
Público com necessidades especiais*;---------------------------------------------------------------------------- 
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Investigadores/conservadores/restauradores, profissionais de museologia e/ou património e 
turismo em exercício de funções*;--------------------------------------------------------------------------------
Jornadas Europeias do Património (Domingo);------------------------------------------------------------------
Dia Internacional dos Monumentos e Sítios – 18 de abril (No acesso às atividades organizadas no 

âmbito do respetivo programa pela CMB);---------------------------------------------------------------------------
Dia Internacional dos Museus – 18 de maio (No acesso às atividades organizadas no âmbito do 

respetivo programa pela CMB);----------------------------------------------------------------------------------------
Noite dos Museus e 5ª as à noite (No acesso às atividades organizadas no âmbito do respetivo 

programa organizado pela CMB);--------------------------------------------------------------------------------------
*mediante comprovação documental;--------------------------------------------------------------------------
descontos não acumuláveis.----------------------------------------------------------------------------------------
A definição das condições de acesso teve em consideração o princípio fundamental de acesso 
universal à cultural garantindo condições de ingresso livre, a visitantes em situação da 
fragilidade socioeconómica, à comunidade educativa estimulando, nas práticas curriculares e 
extracurriculares, uma forte ligação à cultura, proporcionando condições para a visitação dos 
mais jovens, garantindo o acesso aos profissionais da cultura, do turismo e da comunicação 
social em exercício de funções. Por outro lado, pretendem-se criar condições de acesso 
vantajosas, que estimulem e garantam uma forte ligação à cultura da cidade e do território, 
através de uma política de descontos para visitas por parte dos jovens, seniores, residentes no 
concelho de Beja e famílias.-----------------------------------------------------------------------------------------
A justificação dos preços prende-se com o custo da atividade para o Município, 
nomeadamente, custos de utilização de equipamento, material de desgaste rápido, 
consumíveis e prestações de serviços.----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar com o voto de qualidade do senhor Presidente e os votos contra dos 
vereadores da CDU.(Deliberação nº 246)-------------------------------------------------------------------------- 
 
Os vereadores da CDU votaram contra esta proposta por considerarem esta altura inoportuna 
uma vez que, além do projeto interativo só ser implementado no fim do ano comprometendo 
assim o novo executivo há também que retomar a economia e o turismo, sector muito 
importante na Região, embora exista na proposta uma série de isenções e apesar de 
concordarem que a cultura e o acesso à mesma devem ser valorizados.-------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, quis apenas referir que a torre de menagem do 
Castelo de Beja sempre foi paga, deixou de o ser quando os varandins ameaçaram perigo de 
ruir e um acabou infelizmente por ruir como os senhores vereadores da CDU sabem uma vez 
que o reabilitaram, portanto o tarifário está em vigor embora não seja aplicado.--------------------
Sublinhou ainda que o Castelo tem vindo a ser extremamente valorizado e com toda a 
panóplia de interatividade que está no seu interior vai obrigar a que esteja permanentemente 
um recurso humano na torre, coisa que até agora não acontecia e que a receita não 
compensará. As visitas ao Museu Jorge Vieira continuarão a ser gratuitas, as visitas às ameias e 
à praça de armas continuarão a ser gratuitas, portanto é exclusivamente a subida à torre de 
menagem que será paga.--------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou que este executivo não pretende tornar a cultura inacessível mas entende que 
deverá haver uma contrapartida por parte de quem usufruiu destes equipamentos, não para 
dar lucro ao Município, mas para os valorizar, portanto, com tudo o que se tem vindo a fazer 
no Castelo, dotando-o de um conjunto de condições de excelência, consideram que, entre 2,00 
€ para um conjunto de pessoas e 1,00 € para a grande maioria delas, jovens, idosos e 
residentes no concelho, não é um valor significativo mas sim uma pequena contrapartida para 
todo o investimento feito no equipamento, disse.------------------------------------------------------------ 
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2.15. – Propostas de atribuição de apoios financeiros:---------------------------------- 

 
Registo nº 4678, de 02 de julho de 2021, do Serviço de Desporto, propondo, neste contexto 
excecional de pandemia, que gerou dificuldades acrescidas ao associativismo desportivo, não 
só em termos sociais e económicos, como também em termos desportivos, a aprovação de um 
apoio suplementar no âmbito do Programa de Apoio ao Movimento Associativo 2020 ao Beja 

Atlético Clube, no valor de 1.000,00 €, pela participação extraordinária do atleta Estevão 
Janeiro no 13º Campeonato do Mundo de Atletismo Adaptado realizado na Polónia. O 
atletismo adaptado é constituído por um conjunto de disciplinas do atletismo praticada por 
atletas com deficiências motora, visual, paralisia cerebral e auditiva, o que obriga a peritagens 
técnicas/médicas para atribuição das respetivas classes de deficiência.---------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um apoio financeiro no valor de mil 
euros.(Deliberação nº 247)-------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 4680, de 02 de julho de 2021, do Serviço de Desporto, propondo, neste contexto 
excecional de pandemia, que gerou dificuldades acrescidas ao associativismo desportivo, não 
só em termos sociais e económicos, como também em termos desportivos, propõe-se a 
aprovação de um apoio suplementar no âmbito do Programa de Apoio ao Movimento 
Associativo 2020 ao Clube Academia de Desporto (Ginástica), no valor 1.000,00 €, pela inédita 
participação no quadro competitivo da Federação de Ginástica de Portugal, culminando com o 
apuramento para os Campeonatos Nacionais a realizar em Viana do Castelo.-------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um apoio financeiro no valor de mil 
euros.(Deliberação nº 248)-------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 4681, de 02 de julho de 2021, do Serviço de Desporto, propondo, neste contexto 
excecional de pandemia, que gerou dificuldades acrescidas ao associativismo desportivo, não 
só em termos sociais e económicos, como também em termos desportivos, propõe-se a 
aprovação de um apoio de 1.716,00 € à Associação de Futebol de Beja, pela realização de 440 
testes COVID-19, referente aos clubes do concelho em atividade: Clube Desportivo de Beja (150 

testes), Despertar Sporting Clube (240 testes) e Centro Cultural e Desportivo do Bairro de Nossa 
Senhora da Conceição (50 testes).----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um apoio financeiro no valor de mil 
setecentos e dezasseis euros.(Deliberação nº 249)------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 4682, de 02 de julho de 2021, do Serviço de Desporto, informando que o Município 
de Beja associou-se a uma iniciativa desportiva solidária a favor da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro (Percurso Solidário pela EN2), que consistiu na realização de um conjunto de etapas pelos 
738km da Estrada Nacional 2 através do uso da bicicleta por um grupo de praticantes do nosso 
concelho. Foram angariados diversos apoios, através desta prática desportiva e em simultâneo 
destacou-se a importância do apoio à luta contra este grave problema de saúde. Propõe-se o 
apoio à Liga Portuguesa Contra o Cancro de 1,00 € por cada quilómetro realizado neste 
percurso nacional, ou seja, 738,00 €.-----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um apoio financeiro no valor de setecentos 
e trinta e oito euros.(Deliberação nº 250)------------------------------------------------------------------------- 
 

Registo nº 4717, de 04 de julho de 2021, da Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social, 
informando que, na sequência do pedido de apoio financeiro por parte da Associação ESTAR, 
esta associação, no âmbito dos projetos que está a desenvolver no território, enfrenta graves 
dificuldades que comprometem seriamente a resposta eficaz e atempada às inúmeras 
solicitações que surgem diariamente.----------------------------------------------------------------------------
É importante salientar que, a Associação ESTAR tem assegurado no concelho de Beja uma 
resposta diferenciada, única e ajustada às necessidades existentes, através da distribuição de 
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roupas, mobiliário, eletrodomésticos, ajudas técnicas e outros bens de primeira necessidade, a 
todas as situações sinalizadas, bem como através de projetos mais estruturantes que 
desenvolve para dar resposta a necessidades identificadas no âmbito da sua intervenção. 
Destes projetos, destacam-se o projeto “Marmita” (distribuição de refeições gratuitamente) e o 
Projeto dos Refugiados (acolhimento de refugiados decorrente do Protocolo estabelecido entre a 

Associação ESTAR e o Alto Comissariado para as Migrações), que envolvem custos avultados, 
associados ao combustível da viatura, que se desloca diariamente para a distribuição de 
refeições na cidade, e que se desloca às freguesias rurais no sentido de dar respostas às 
inúmeras solicitações. Acresce ainda a estes custos a aquisição de bens e materiais diversos 
necessários para fazer face às necessidades diagnosticadas.-----------------------------------------------
Esta associação teve a primeira candidatura aprovada, ao + Coeso-Empreendedorismo Social, 
no passado mês de abril, com efeito a partir dia 01 de janeiro, o que implica que a Associação 
tenha que fazer face aos encargos fiscais dos meses anteriores à aprovação da mesma, não 
possuindo capacidade financeira para suportar esta despesa. Mais se acrescenta que a 
primeira e única tranche avançada pelo Programa Comunitário apenas conseguiu cobrir os dois 
primeiros meses do ano.---------------------------------------------------------------------------------------------
Nos últimos dois anos, as técnicas da Associação têm feito um investimento pessoal hercúleo 
que presentemente já é insustentável, e tem sido através do voluntariado e dos sócios que 
conseguem garantir a eficácia da resposta.---------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, e atendendo a que os financiamentos provenientes de projetos exigem 
alguma capacidade financeira por parte das associações/instituições de forma a assegurar a 
intervenção, independentemente dos timings dos reembolsos, e pelo facto da ESTAR não 
possuir essa capacidade financeira, proponho que se conceda um subsídio eventual no valor 
de três mil euros a esta Associação, de forma a colmatar despesas associadas ao trabalho que 
desenvolve, no sentido de garantir esta resposta social, que para além do apoio prestado às 
pessoas, é também o suporte das instituições e organizações do concelho no combate à 
pobreza e exclusão social.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um apoio financeiro no valor de três mil 
euros.(Deliberação nº 251)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.16. – Proposta de isenção de taxa municipal devida pela emissão de 

certidões de localização de prédios em Zona de ARU;----------------------------------- 

 
Informação jurídica, de 25 de junho de 2021, da Técnica Municipal, Fátima Cortes, dando 
conhecimento que de acordo com a informação existente no processo não é clara a isenção da 
taxa municipal devida pela emissão da certidão a certificar a localização de um prédio em Área 
de Reabilitação Urbana (ARU), nos documentos das ARU´s que foram aprovados pela 
Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------
Neste sentido, sugere que o presente pedido de isenção seja submetido à apreciação e 
votação do órgão executivo, com base no disposto no artigo 8º, nº 1, alínea g) do Regulamento 
Geral das Taxas Municipais (RGTM), segundo o qual, podem beneficiar da isenção total ou 
parcial das taxas municipais "As demais pessoas singulares ou coletivas quando esteja em 
causa a prática de atos ou factos que propiciem, comprovadamente, a criação de emprego, o 
desenvolvimento económico, cultural e social do concelho ou a concretização de ações de 
manifesto interesse público municipal.".------------------------------------------------------------------------
Este tipo de isenção fundamenta-se nos objetivos de política económica e social do Município, 
nomeadamente no propósito de estimular na área do município as atividades locais de 
interesse e mérito económico, social e cultural.---------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 252)----------------------------------------------- 
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2.17. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pelo 

licenciamento de operação urbanística;---------------------------------------------------------- 

 
Informação, de 23 de fevereiro de 2021, do gabinete Jurídico, dando conhecimento que o 
requerente, Manuel José Manano da Encarnação, é uma pessoa singular, que apresentou 
pedido de licenciamento de operações urbanísticas para ampliação de moradia unifamiliar e 
projeto de especialidades referente ao licenciamento de obra de edificação, no âmbito do PC 

nº 22/2021, tendo solicitado a isenção do pagamento das respetivas taxas.---------------------------
Nos termos do artigo 8º, nº 1, alínea a) do Regulamento Geral de Taxas Municipais (RGTM), 
podem beneficiar da isenção total ou parcial de taxas municipais “as pessoas singulares ou 
coletivas em caso de insuficiência económica, demonstrada nos termos da lei do apoio 
judiciário;” e nos termos da alínea g)  “as demais pessoas singulares ou coletivas quando 
estejam em causa a prática de atos ou factos que propiciem, comprovadamente, a criação de 
emprego, o desenvolvimento económico, cultural e social do concelho ou a concretização de 
ações de manifesto interesse público municipal”, sendo que as restantes alíneas do artigo não 
serão aplicáveis a pessoas singulares. No seu requerimento o interessado não indica, de 
acordo com o ponto anterior, o fundamento pelo qual pretende a isenção das taxas.--------------
Para efeitos de enquadramento legal do pedido, salvo melhor entendimento, deverá o 
requerente ser convidado a suprir as deficiências do requerimento inicial, nos termos do artigo 
108º do CPA, no sentido de vir indicar o fundamento pelo qual requer a isenção das taxas.-------
Caso pretenda enquadrar na alínea a) do artigo 8º nº 1, sendo o fundamento uma situação de 
insuficiência económica, deverá fazer prova da sua situação económica, nos termos previstos 
no nº 3 do artigo 8º do RGTM, para efeitos de enquadramento da isenção requerida. Dispõe o 
nº 3: “Os interessados que pretendam beneficiar da isenção prevista na alínea a) do presente 
artigo, devem comprovar a sua insuficiência económica nos termos da lei do apoio judiciário 
que aqui deverá ser aplicada com as devidas adaptações pelos serviços municipais.”---------------
Nesta sequência e tendo como objetivo analisar a possibilidade de isenção das taxas 
municipais associadas ao processo, contactou-se o requerente para atendimento e avaliação 
da situação socioeconómica.----------------------------------------------------------------------------------------
Após análise da documentação entregue, verifica-se que o rendimento per-capita é inferior ao 
valor definido pelo Segurança Social no RSI.--------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, propõe-se que o requerente fique isento do pagamento das respetivas taxas 
municipais.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 253)----------------------------------------------- 
 
  

2.18. – Pedido de isenção de pagamento de taxas devidas pela licença 

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

 
Solicitado por ZARCOS – Associação de Músicos de Beja, a isenção de pagamento de taxas 
devidas pela licença especial de ruído tendo em conta a realização do evento “pequenos 
momentos de música ligeira”, no Largo de São João, às quartas e quintas-feiras, entre os dias 
02 e 30 de junho de 2021, das 19:00h às 22:30h.--------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 254)----------------------------------------------- 
 
 

2.19. – Resumo Diário de Tesouraria nº 126, relativo ao dia seis de julho 

de dois mil e vinte e um;------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de três milhões, 

novecentos e oitenta e oito mil, cento e cinquenta e sete euros e quarenta e oito cêntimos, 
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sendo três milhões, quinhentos e dezassete mil, setenta e sete euros e cinquenta e dois 

cêntimos de operações orçamentais e quatrocentos e setenta e um mil, setenta e nove euros 

e noventa e seis cêntimos de operações não orçamentais.-------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
Relativamente à exposição apresentada pelo senhor Cavaco, residente no Penedo Gordo, 
acerca do muro não estar ainda erguido, o senhor Presidente tomou nota.--------------------------- 
 
O jornalista Carlos Dias deu conhecimento que constatou, há cerca de mês e meio, que as 
águas residuais vão para a linha de água que passa junto à ciclovia. Este é um problema 
crónico que acontece há mais de vinte anos desde que foi construída a ETAR na chamada mata 
dos alemães que julga estar já desativada.----------------------------------------------------------------------
O caudal é razoável e o cheiro é intenso e a questão que coloca é se aquele caudal inclui o 
debitado pelo Hospital de Beja e pelo Beja Park Hotel, porque a localização da linha de água e 
a descarga que faz pode indiciar isso.----------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que a nova ETAR tem uma capacidade 
de tratamento manifestamente superior há que foi desativada e é suposto fazer esses 
tratamentos, contudo, não lhe consegue responder objetivamente e não o consegue informar 
neste momento quais são as águas residuais que confluem para essa zona, nomeadamente se 
o Hospital e o Beja Park Hotel estão incluídos nas mesmas, mas irá tentar saber, disse.------------ 
 
 

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

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

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

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

O Presidente da Câmara 
 

 
___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

O Assistente Técnico 
 

 
__________________ 

João Daniel Frazão Felício

 

Aprovada por maioria com 1 abstenção 

em reunião de câmara realizada em 04 

de agosto de 2021 
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