
 
 

Câmara Municipal de Beja  Telefone: 284311800 

Praça da República  email: geral@cm-beja.pt 

7800-427 Beja  home page: www.cm-beja.pt 

Ata número dezassete, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada 

a dezasseis de agosto do ano dois mil e dezoito;-------------------------------------------- 

 
Pelas quinze horas reuniu no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, o Executivo 
Municipal, sob a presidência de Paulo Jorge Lúcio Arsénio, Presidente da Câmara, estando 
presentes os(as) senhores(as) vereadores(as), Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino, Arlindo 
José Clemente Morais, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado e Sónia Maria Horta do 
Calvário.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 dos senhores vereadores, Luís Alberto da Silva Miranda e João Manuel 
Rocha da Silva, faltas que lhes foram relevadas por terem sido consideradas justificadas, nos 
termos da alínea c) do artigo 39º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.------------------------------- 
 
 

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

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

 

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

 
 

1.1. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, relativamente a uma questão que colocou na reunião anterior sobre 
algumas intervenções que a EMAS está a efetuar no subsolo e que na altura o vereador Luís 
Miranda não soube responder concretamente, referiu que entretanto viu mais intervenções 
neste âmbito sem acompanhamento arqueológico. Lembrou que foram realizadas algumas 
reuniões entre a Direção Regional de Cultura e a EMAS para que se cumprisse a Lei sendo que 
apenas as ruturas estavam isentas desse acompanhamento, ou seja, sempre que haja afetação 
do subsolo nas zonas classificadas tem de haver necessariamente acompanhamento 
arqueológico, o que não se tem estado a verificar, pelo que apelou a que se desenvolvessem 
os procedimentos necessários para que não surjam problemas de maior, disse.--------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que a Câmara Municipal de Beja irá 
contatar o Conselho de Administração da EMAS para saber o que é que está a ser feito ou não 
e qual a justificação para o acompanhamento arqueológico não se estar a verificar, disse.-------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
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2. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

2.1. – Propostas de abertura de procedimentos por concurso público;------ 

 
Informação de 07 de agosto de 2018 do Gabinete de Desenvolvimento, Empreendedorismo e 
Inovação, dando conhecimento que a criação de equipamentos de caráter comercial e de 
serviços, que possam servir não só o concelho de Beja, mas toda a região em que o mesmo se 
insere, permite potenciar a cidade, como um fornecedor de serviços a toda a região, 
permitindo assim afirmar a estratégia de centralidade do aglomerado urbano.----------------------
Neste sentido, propõe-se que o Município possa proceder à abertura de um concurso público 

para alienação de um terreno destinado a construção de uma Unidade de Saúde. A cidade 
dispõe de equipamentos de saúde, públicos e privados, mas parece fazer sentido e os últimos 
contactos de diversos promotores nesta área reforçam esta ideia, a existência de uma unidade 
de saúde de caráter privado com alguma escala.--------------------------------------------------------------
Parece também de referir que a existência deste tipo de unidade, reforça o próprio sector 
público, pois funciona como fator de atracão de profissionais de saúde qualificados que 
valorizam a existência de um sector público e privado, facilitando mesmo a este último a 
contratação de profissionais qualificados.-----------------------------------------------------------------------
Escolha do tipo de procedimento: Por forma a garantir a transparência da alienação agora 
proposta e abertura à concorrência, propõe-se que a mesma seja efetuada por concurso 
público.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprovação das peças do procedimento: Programa de Concurso e Caderno de Encargos, que 
constituem documento anexo número um e fazem parte integrante da presente ata, Planta 
Cadastro, Identificação de Áreas a Alienar, Plante de Ordenamento e Ortos.--------------------------
Designação do Júri: Propõe-se a nomeação dos seguintes técnicos para membros do júri do 
procedimento:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: João Margalha;------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Ana Bela Correia e Margarida Duarte;------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Ana Teresa e Dora Marcelino.---------------------------------------------------------------
Preço Base: O preço base para a alienação de terrenos é de 300.000,00 €.----------------------------
Critério de Adjudicação: A adjudicação será feita segundo o critério da proposta 
economicamente mais vantajosa com base nos critérios definidos no programa de concurso e 
caderno de encargos.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 465)---------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário referiu que concorda com a proposta, mas na sua opinião, deviam 
ser salvaguardados os interesses do clube desportivo do Bairro de Nossa Senhora da 
Conceição.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Informação de 08 de junho de 2018 do Gabinete de Desenvolvimento, Empreendedorismo e 
Inovação, dando conhecimento que a criação de equipamentos de caráter comercial e de 
serviços, que possam servir não só o concelho de Beja, mas toda a região em que o mesmo se 
insere, permite potenciar a cidade, como um fornecedor de serviços a toda a região, 
permitindo assim afirmar a estratégia de centralidade do aglomerado urbano.----------------------
Neste sentido, propõe-se que o Município possa proceder à abertura de um concurso público 

para alienação de três lotes no Loteamento da Abegoaria na Rua da Lavoura, em Beja.---------
Escolha do tipo de procedimento: Por forma a garantir a transparência da alienação agora 
proposta e abertura à concorrência, propõe-se que a mesma seja efetuada por concurso 
público.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprovação das peças do procedimento: Aviso do Concurso, Programa de Concurso e Caderno 
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de Encargos, que constituem documento anexo número dois e fazem parte integrante da 
presente ata, Conservatória Registo Predial Lote 1, Matriz Predial Lote 1, Ortofotomapa Lote 1, 
Planta de Ordenamento Lote 1, Planta de áreas Lote 1, Planta de localização Lote 1, 
Conservatória Registo Predial Lote 2, Matriz Predial Lote 2, Ortofotomapa Lote 2, Planta de 
Ordenamento Lote 2, Planta de áreas Lote 2, Planta de localização Lote 2, Conservatória 
Registo Predial Lote 7, Matriz Predial Lote 7, Ortofotomapa Lote 7, Planta de Ordenamento 
Lote 7, Planta de áreas Lote 7 e Planta de localização Lote 7.----------------------------------------------
Designação do Júri: Propõe-se a nomeação dos seguintes técnicos para membros do júri do 
procedimento:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: João Margalha;------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Ana Bela Correia e Margarida Duarte;------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Ana Teresa e Dora Marcelino.---------------------------------------------------------------
Preço Base: Lote 1: 7.000,00 €, Lote 2: 7.000,00 €, Lote 7: 10.000,00 €, podendo ser 
apresentada proposta para a totalidade dos lotes, dois ou um lote, devendo nesses casos a 
proposta discriminar o preço oferecido para cada um dos lotes e se o mesmo se mantem caso 
não sejam adjudicados a totalidade dos lotes, para os quais são apresentadas propostas.--------
Critério de Adjudicação: A adjudicação será feita segundo o critério da proposta 
economicamente mais vantajosa com base nos critérios definidos no programa de concurso e 
caderno de encargos, podendo ser adjudicada a totalidade dos lotes a um concorrente, ou 
separadamente cada um deles.------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 466)---------------------------------------------- 
 
Informação de 08 de agosto de 2018 do Gabinete de Desenvolvimento, Empreendedorismo e 
Inovação, dando conhecimento que o edifício, propriedade do município, localizado na Rua 

João Afonso de Beja, nº 10, em Beja, encontra-se sem qualquer ocupação e a sua tipologia 
não é a mais adequada para qualquer tipo de operação de habitação social. Assim propõe-se a 
sua alienação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Escolha do tipo de procedimento: Por forma a garantir a transparência da alienação agora 
proposta e abertura à concorrência, propõe-se que a mesma seja efetuada por concurso 
público.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprovação das peças do procedimento: Programa de Concurso e Caderno de Encargos, que 
constituem documento anexo número três e fazem parte integrante da presente ata, 
Caderneta predial do prédio, Ortofotomapa, Planta de áreas, Planta de Localização e Planta 
PDM.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Designação do Júri: Propõe-se a nomeação dos seguintes técnicos para membros do júri do 
procedimento:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: João Margalha;------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Teresa Costa e Margarida Duarte;------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Ana Teresa e Dora Marcelino.---------------------------------------------------------------
Preço Base: O preço base para a alienação do prédio é de 80.000,00 €.--------------------------------
Critério de Adjudicação: A adjudicação será feita segundo o critério da proposta 
economicamente mais vantajosa com base nos critérios definidos no programa de concurso e 
caderno de encargos.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com os votos contra dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

467)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Os vereadores da CDU votaram contra por não concordarem com a alienação deste 
património.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraram que esta alienação vai contra aquilo que o executivo em permanência disse no 
início do mandato, nomeadamente que não concordava com a alienação de imóveis 
municipais tendo em conta a dificuldade que existe em termos de habitação social.----------------
Este imóvel serviu durante muitos anos como habitação social mas se o executivo pensa que o 
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mesmo não tem condições para tal pode ser aproveitado para outros efeitos.-----------------------
O que estava previsto era denominar o imóvel de Casa de Função para receber, por exemplo 
artistas, dada a dificuldade que existe de alojamento na cidade ou então até para servir de 
sede a associações.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, disse que de facto este executivo não aliena 
casas de habitação social, contudo entende que esta não é adequada para este efeito e 
portanto, dado o estado de avançada degradação, propõem a sua venda. Informou ainda que 
em breve, depois de terminada a fase de intervenção que está a ser efetuada no Bairro Social, 
outros fogos serão recuperados e reabilitados.----------------------------------------------------------------
O município tem também um conjunto de despesas com edifícios municipais que não pretende 
aumentar. Sobre os edifícios herdados por via da tomada de posse só há dois que terão 
procedimentos diferentes, este precisamente e outro que se situa nas traseiras do parque de 
campismo que será demolido em breve por não reunir as mínimas condições de habitabilidade 
e por se encontrar num local inóspito, disse.------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de revogação da deliberação de 20 de setembro de 2017 
relativa à Candidatura do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Local;------ 
 
Informação do Gabinete de Desenvolvimento, Empreendedorismo e Inovação, dando 
conhecimento que em reunião de câmara de 20 de setembro de 2017 foi deliberado aprovar a 
candidatura para a construção do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Local em três edifícios 
localizados na Praça da República, em Beja, no âmbito do Aviso ALT20-16-2016-19) 6.5 – Adoção 
de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e 
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a 
poluição do ar e a promover medidas de redução de ruído.------------------------------------------------
O atual executivo do Municio de Beja eleito em 2 de outubro, comunicou ao Gabinete que não 
pretende prosseguir com esta candidatura, dado que pretende utilizar os edifícios em causa 
para a construção de habitação para arrendamento recorrendo para esse efeito aos Fundos 
disponibilizados pelo Instituto Financeiro de Reabilitação e Regeneração Urbana.-------------------
Assim e por forma a dar andamento a essa indicação propõe-se que se proceda à revogação da 
deliberação anteriormente tomada e que seja autorizado o procedimento para a contratação 
dos novos projetos de execução por forma a apresentar-se a candidatura ao IFRRU.----------------
Foi deliberado por maioria com os votos contra dos vereadores da CDU revogar a deliberação 
tomada em 20 de setembro de 2017 e autorizar o procedimento para contratação dos novos 
projetos de execução para apresentar candidatura ao IFFRU. Os vereadores da CDU votaram 
contra por não concordarem com o destino que será dado ao edifício em causa.(Deliberação nº 

468)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.3. – Proposta de Candidatura à Linha de Apoio à Valorização Turística 

do Interior;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Informação de 08 de agosto de 2018 do Gabinete de Desenvolvimento, Empreendedorismo e 
Inovação, dando conhecimento que verificando-se que a condição existente para o 
autocravanismo se tem vindo a degradar nos últimos anos, torna-se urgente intervir no 
sentido de dar melhores condições para esta prática turística no Parque de Campismo de Beja.  
Com o despacho nº 6254/2018 surge o aviso para a apresentação de candidaturas à Linha de 
Apoio à Valorização Turística do Interior que prevê a possibilidade de desenvolver uma rede de 
oferta de infraestruturas de apoio ao autocaravanismo, com apoio financeiro a conceder até 
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70% do valor das despesas consideradas elegíveis com o limite máximo de 300.000.00 €.---------
Esta candidatura, a ser aprovada, realizar-se-á ao abrigo do Programa Valorizar da Turismo de 
Portugal, que tem como principal objetivo o apoio ao investimento a iniciativas/projetos com 
interesse para o turismo, que promovam a coesão económica e social do território, em linha 
com o Programa Nacional para a Coesão Territorial (PNCT).------------------------------------------------
A candidatura deverá ser apresentada até ao dia 30 de setembro e irá prever obras de 
construção, adaptação, aquisição de bens e de equipamentos diretamente relacionados com o 
projeto (alínea a Investimento Elegível) e ainda desenvolvimento de conteúdos e sinalética de 
apoio à experiência turística (alínea a Investimento Elegível).-------------------------------------------------
Deste modo, solicita-se a aprovação da presente proposta de apresentação à Linha de Apoio à 
Valorização Turística do Interior.-----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 469)---------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, acrescentou que esta candidatura irá permitir 
uma intervenção de alguma dimensão no parque de campismo melhorando a médio prazo e 
de forma significativa a qualidade que o mesmo apresenta, desde a casa de entrada a um 
parque de autocaravanismo que atualmente não existe, à mudança de alguns pontos de luz, 
divisão dos lotes destinados a campismo e algum alcatroamento. Este projeto encontra-se 
neste momento a ser elaborado, disse.-------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Acordo de Parceria para o Desenvolvimento do Projeto Parque 

Fluvial Cinco Réis;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Informação de 07 de agosto de 2018 do Gabinete de Desenvolvimento, Empreendedorismo e 
Inovação, dando conhecimento que na sequência da candidatura “Parque Fluvial Cinco Réis”, 
apresentada no âmbito de abertura de candidaturas à Linha de Apoio à Valorização Turística 
do Interior, do Programa Valorizar, criado pelo despacho normativo nº 9/2016, de 28 de 
outubro, torna-se necessário formalizar o acordo de parceria entre o Município de Beja e a 
EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva, S.A., que se tornou essencial 
desde o primeiro momento para a aprovação da candidatura por parte da Turismo de 
Portugal. Os moldes em que a parceria é formalizada estão contidos no documento que 
constitui anexo número quatro e faz parte integrante da presente ata.--------------------------------
Deste modo, solicita-se a aprovação da presente proposta de acordo de parceria.------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

470)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Os vereadores da CDU abstiveram-se na presente deliberação por terem muitas dúvidas sobre 
este projeto mas, naturalmente, que esperam que venha a ser uma mais-valia.----------------------
Consideraram também que o projeto do anterior executivo, denominado de Parque Fluvial do 
Guadiana, que estava a ser desenvolvido em conjunto com os municípios de Moura e Serpa, 
para requalificação daquela zona, seria mais abrangente para o desenvolvimento integrado da 
região sendo que até foram efetuados contatos com a CP no sentido de valorização da linha 
férrea.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que este Parque Fluvial não é 
incompatível com a viragem de Beja para o Guadiana. Em 2016 foi assinado um termo de 
acordo para um Parque Fluvial do Guadiana, que liga sobretudo Beja a Quintos numa extensão 
de 14 km e, depois, em 2017 apareceu também outro projeto intermunicipal que envolve os 
municípios de Moura e Serpa e que no caso do concelho de Beja só abrange 5km, 
nomeadamente de Quintos até à ponte do Guadiana mas neste, o executivo está de facto mais 
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reticente. Têm reunido repetidamente com as duas câmaras, Moura também coloca algumas 
dúvidas até porque necessita de financiamento. Contudo a instrução que a Câmara Municipal 
de Beja deu à empresa de projeto é que continue com o mesmo porque está interessada que, 
numa segunda fase, depois de concluído o Parque Fluvial dos Cinco Réis, se possa virar para o 
Guadiana. O Parque Intermunicipal do Guadiana segundo a empresa projetista poderá ir até 
ao valor de 3.000.000,00 € e portanto é um volume financeiro muito significativo que as três 
câmaras em conjunto terão de equacionar se existirá financiamento ou não a médio prazo 
para que o mesmo se possa concretizar, disse.---------------------------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Delegação de Competências da Assembleia Municipal no 

Presidente da Câmara no que se refere à repartição plurianual de 

encargos até 99.759.58 €;---------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente a proposta de delegação de competências da Assembleia Municipal no Presidente da 
Câmara, no que se refere à despesa, mais propriamente na assunção de compromissos 
plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de 
investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e 
financeira com os municípios e parcerias público-privadas, atento o disposto no artigo 6º/1-c) 
e 3, da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro (LCPA), conjugado com o artigo 22º do Decreto-Lei nº 
197/99, de 08 de junho.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
À semelhança do que já acontecera, em mandatos anteriores, é possível tornar mais célere o 
procedimento administrativo referente a contratos, quando estes envolvam repartição 
plurianual de encargos, e que não exceda o limite de 99.759,58 €, em cada um dos anos 
económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos, se a 
Assembleia Municipal delegar esta competência no Presidente da Câmara, nos termos jurídico-
legais referidos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, para evitar os inerentes constrangimentos provocados por delongas desnecessárias, 
tornando o procedimento administrativo respetivo mais fluente, uma vez que a Assembleia 
Municipal é um órgão, “pesado”, que reúne, ordinariamente, muito espaçadamente, é de 
parecer que a Câmara Municipal proponha à Assembleia Municipal, a delegação de 
competências genéricas referidas, por forma a que o Presidente da Câmara possa a autorizar a 
repartição de encargos, nos termos referidos no item anterior.-------------------------------------------
Nesta conformidade, propõe-se a aprovação do Edital – Delegação de Competências da 

Assembleia Municipal no Presidente da Câmara no que se refere à repartição plurianual de 

encargos até 99.759.58 €, que constitui documento anexo número cinco e faz parte 
integrante da presente ata, por proposta da respetiva Câmara Municipal à Assembleia 
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

471)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.6. – Contas Finais;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 5885 de 06 de agosto de 2018 do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, dando conhecimento da conta final da empreitada Parque Beja II (Bairro Social), no 
valor de 296.307,67 €, que constitui documento anexo número seis e faz parte integrante da 
presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 472)---------------------------------------------- 
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Registo nº 5869 de 03 de agosto de 2018 do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, dando conhecimento da conta final da empreitada Remodelação de Zonas Verdes no 

Bairro Social, no valor de 28.472,84 €, que constitui documento anexo número sete e faz 
parte integrante da presente ata.----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 473)---------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Proposta de aprovação de Edital relativo ao Projeto de 

Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino 

Superior do Município de Beja de Famílias Numerosas e Carenciadas;------- 

 
Informação de 16 de agosto de 2018 do Gabinete Jurídico, dando conhecimento que a 
elaboração de regulamentos está disciplinada no Código do Procedimento Administrativo, 
doravante designado pro CPA, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro.--------------
Assim, marcado o início do procedimento, por deliberação da Câmara Municipal de Beja, e 
decorrido que foi o prazo de publicitação na Internet, no sítio institucional da entidade pública, 
para apresentação de contributos para a elaboração do regulamento, verifica-se não ter 
havido qualquer contributo ou sugestão, passando-se, assim à fase seguinte.------------------------
Quando as circunstâncias o justifiquem, podem ser estabelecidos os termos de 
acompanhamento regular do procedimento por acordo endoprocedimental com as 
associações e fundações representativas dos interesses envolvidos.------------------------------------- 
Uma vez aqui chegados, deve, agora, a Câmara decidir da aprovação do projeto de 
regulamento e, caso este obtenha anuência do órgão executivo, deve o respetivo edital de 
consulta pública, que constitui documento anexo número oito e faz parte integrante da 
presente ata, ser também aprovado, nos termos e para os efeitos do artigo 101º do CPA:---------
a) No caso previsto na alínea c) do nº 3 do artigo citado, o órgão competente deve submeter o 
projeto de regulamento a consulta pública, para recolha de sugestões, procedendo, para o 
efeito, à sua publicação na 2ª série do Diário da República ou na publicação oficial da entidade 
pública, e na Internet, no sítio institucional da entidade em causa, com a visibilidade adequada 
à sua compreensão.---------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Os interessados devem dirigir, por escrito, as suas sugestões ao órgão com competência 
regulamentar, no prazo de 30 dias, a contar da data da publicação do projeto de regulamento. 
Foi deliberado aprovar o Edital por unanimidade e submeter o projeto a consulta 
pública.(Deliberação nº 474)------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.8. – Proposta de aprovação do Projeto de Regulamento do Conselho 

Municipal de Juventude;------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Presente o Projeto de Regulamento do Conselho Municipal de Juventude que constitui 
documento anexo número nove e faz parte integrante da presente ata.-------------------------------
Nos termos do artigo 101º do Código do Procedimento Administrativo, por deliberação de 05 
de abril de 2018, a Câmara aprovou e submeteu o projeto de regulamento a consulta pública, 
para recolha de sugestões, procedendo, para o efeito, à sua publicação na 2ª série do Diário da 
República e na Internet, no sítio institucional da entidade em causa, com a visibilidade 
adequada à sua compreensão, para que os interessados pudessem dirigir, por escrito, as suas 
sugestões, no prazo de 30 dias, a contar da data da publicação do projeto de regulamento, 
tendo este prazo esgotado, verificou-se não ter havido participações de terceiros no processo. 
Nesta conformidade, o processo está em condições de ser submetido à Comissão de 
Regulamentos da Assembleia Municipal, seguindo-se os ulteriores termos.--------------------------- 
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A vereadora Sónia Calvário referiu que os vereadores da CDU já tiveram oportunidade de se 
pronunciar na altura sobre esta matéria e já explicaram a forma como vêm esta imposição 
naquilo que são as competências das autarquias mas constatou que na composição do 
Conselho da Juventude não estão previstas as associações juvenis do concelho que não 
estejam inscritas no RNAJ tal como tinha sugerido. Assim, considerando que a autarquia dentro 
das suas competências tinha e tem legitimidade para o fazer e seria muito importante que 
essas associações, que no caso são mais duas ou três, tivessem assento no Conselho Municipal 
e considerando também que a composição proposta acaba por não representar o movimento 
associativo juvenil do Concelho, irá votar contra.------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Arlindo Morais referiu que quando a vereadora sugeriu que fossem convidadas as 
outras associações, esse contato foi logo estabelecido, no sentido de darem contributos para 
este Conselho Municipal da Juventude. O Conselho inclui efetivamente duas associações que 
estão inscritas no RNAJ, e as outras devem fazê-lo rapidamente. Acrescentou que tem sido 
feito um esforço para que mesmo as associações de estudantes dos Agrupamentos de Escolas 
1 e 2, que têm também assento e votação, possam também inscrever-se no RNAJ e como a 
vereadora saberá, no Conselho Municipal de Educação também há uma ou outra associação 
que não tem lugar a votação mas está presente para dar a sua opinião, o mesmo será feito 
através de convite em relação a qualquer associação que assim o entenda relativamente ao 
Conselho Municipal da Juventude mas naturalmente não terão direito a voto, disse.--------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário referiu que a sua opinião é que as associações estejam presentes, 
tenham assento e direito a voto. De qualquer forma, ainda que assim fosse e havendo essa 
abertura, pensa que um regulamento desta natureza, deveria expressar essa possibilidade.----- 
 
Foi deliberado aprovar por maioria com os votos contra dos vereadores da CDU e submeter à 
Comissão de Regulamentos da Assembleia Municipal.(Deliberação nº 475)----------------------------- 
 
 

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

 
Requerido por Carlos Eduardo Mendes Henriques, que pretendendo vender a Fração E do 
prédio sito na Avenida Comandante Ramiro Correia, nº 55, 1º Frente dtº, em Beja, pelo valor 
de 76.440,00 €, 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 476)-------- 
 
Requerido por Carlos Eduardo Mendes Henriques, que pretendendo vender a Fração T do 
prédio sito na Avenida Comandante Ramiro Correia, nº 55 cave, em Beja, pelo valor de 
1.560,00 €, 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 477)-------- 
 
Requerido por Herança de Maria Ondina Pedroso Valente Rosa, que pretendendo vender a 
Fração C do prédio sito na Rua do Sembrano, nos 76 e 78, em Beja, pelo valor de 320.000,00 €, 
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 478)-------- 
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Requerido por Virgínia Maria Frazão Coroa Dias, que pretendendo vender a Fração A do 
prédio sito na Rua Alferes Malheiro, nº 32, em Beja, pelo valor de 60.000,00 €, vem solicitar à 
Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a 
escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e 
em termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 479)-------- 
 
Requerido por Francisco Manuel Pereira Coelho, que pretendendo vender o Prédio sito na 
Rua do Esquível, nos 13 e 15, em Beja, pelo valor de 97.000,00 €, 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 480)-------- 
 
 

2.10. – Criação de Fundo de Maneio Temporário;------------------------------------------ 
 
Informação de 09 de agosto de 2018 do Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal 
de Beja, Nuno Pancada, propondo a constituição de um fundo de maneio para pagamento de 
despesas urgentes e inadiáveis, decorrentes da iniciativa “7 Maravilhas à Mesa”, que se realiza 
no dia 12 de agosto, em Alijó, no montante de 1.200,00 €, a ser gerido por Maria João Ernesto 
Mimoso Faísca Macedo, integrado na rubrica orçamental: 06.02.03.05.99 – outras despesas 
correntes-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, de 09 de agosto de 2018, 
“Aprovo à reunião de câmara para ratificação.”.(Deliberação nº 481)------------------------------------- 
 
 

2.11. – Acordos de pagamento de dívidas;------------------------------------------------------ 

 
Presente o acordo de pagamento de dívida celebrado entre o Município de Beja e Patrícia 

Alexandra Caeiro Pires, relativamente à Componente de Apoio à Família, que constitui 
documento anexo número dez e faz parte integrante da presente ata.---------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 482)---------------------------------------------- 
 
Presente o acordo de pagamento de dívida celebrado entre o Município de Beja e Fernando 

Manuel Guerreiro Júnior, relativamente à Componente de Apoio à Família, que constitui 
documento anexo número onze e faz parte integrante da presente ata.-------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 483)---------------------------------------------- 
 
Presente o acordo de pagamento de dívida celebrado entre o Município de Beja e Cláudia 

Margarida Pereira Coelho da Silva, relativamente à Componente de Apoio à Família, que 
constitui documento anexo número doze e faz parte integrante da presente ata.-------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 484)---------------------------------------------- 
 
 

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

 
Solicitado pela Associação de Jovens da Salvada, um apoio financeiro, para fazer face às 
despesas com a organização e realização da Semana Gastronómica Sabores na Aldeia, que se 
realizará nos dias 28, 29 e 30 de setembro de 2018.----------------------------------------------------------
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Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 250,00 €.(Deliberação 

nº 485)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança, no âmbito do 
Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições Particulares de Solidariedade 
Social.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analisado o plano de atividades e relatório de contas de 2017 e tendo em consideração o 
trabalho importante que o centro tem desenvolvido e também a participação positiva na Rede 
Social do Concelho de Beja, propõe-se a atribuição de um apoio financeiro de 850,00 €.----------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 850,00 €.(Deliberação nº 486)-- 
 
Solicitado pela Caixa Social e Cultural do Pessoal da Câmara Municipal de Beja, um apoio 
financeiro, para fazer face às despesas com a organização e realização do 31º Concurso de 
Pesca Interautarquias, que se realizará no dia 08 de setembro de 2018.--------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 100,00 €.(Deliberação 

nº 487)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Sociedade Filarmónica 24 de Outubro, um apoio financeiro, para fazer face às 
despesas com a organização e realização da Festa Anual de Baleizão, que se realizou nos dias 
03, 04 e 05 de agosto de 2018.-------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 1.500,00 
€.(Deliberação nº 488)--------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Registo nº 6045 de 13 de agosto de 2018 do Serviço de Desporto, propondo a atribuição de 
subsídios à atividade regular das associações desportivas do concelho, 2ª tranche, no valor 
total de 73.507,00 €, no âmbito do PAMA – Programa de Apoio ao Movimento Associativo 
2018, identificados no mapa que se junta e que constitui documento anexo número treze que 
faz parte integrante da presente ata.-----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 489)---------------------------------------------- 
 
 

2.13. – Estorno de subsídio;------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 6046 de 13 de agosto de 2018 do Serviço de Desporto, solicitando autorização para 
estornar a tranche atribuída ao Clube Desportivo de Beja, no valor de 3.500,00 €, uma vez que 
os critérios de apoio, no âmbito do PAMA – Programa de Apoio ao Movimento Associativo, são 
aplicados à Associação Desportivo de Beja 1916, tal como aprovado em reunião de câmara de 
06 de junho de 2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade autorizar o estorno do valor da referida tranche.(Deliberação 

nº 490)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.14. – Proposta de anulação de fatura do parque subterrâneo da 

Avenida Miguel Fernandes;------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 5541 de 20 de julho de 2018 do Serviço de Trânsito e Mobilidade, solicitando a 
anulação da fatura nº 005/3510, no valor de 31,13 €, em nome de Manuel José Borracha 

Pólvora, uma vez que não pretende utilizar o parque no mês de agosto e o processamento 
mensal já ter sido feito.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado anular por unanimidade.(Deliberação nº 491)------------------------------------------------ 
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2.15. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

de licenças de interrupção de trânsito;------------------------------------------------------------ 

 
Solicitado pela Comissão de Festas de São Matias, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão de licenças de interrupção de trânsito, no âmbito da realização de uma largada 
de toiros na Rua Dr. António Covas Lima, em São Matias, no dia 02 de agosto de 2018.------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 492)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Comissão de Festas de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licenças de interrupção de trânsito, no âmbito da realização das Festas de Santa 
Maria nas vias de acesso ao Largo dos Duques de Beja, nos dias 11, 12 e 14 de agosto de 2018. 
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 493)----------------------------------------------- 
 
 

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

de licenças especiais de ruído e licenças de recintos improvisados;------------ 

 
Solicitado pela União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído e de licença de recinto improvisado, no 
âmbito da realização das Festas Anuais em Honra de Santa Vitória, em Santa Vitória, no dia 18 
de agosto de 2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 494)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído e de licença de recinto improvisado, no 
âmbito da realização das Festas Anuais em Honra de Santa Susana, em Mombeja, no dia 04 de 
agosto de 2018.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 495)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Salvada e Quintos, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído e de licença de recinto improvisado, no 
âmbito da realização da XXXI Semana Cultural da Salvada, entre os dias 25 de agosto e 01 de 
setembro de 2018, no recinto ao ar livre da Praça 5 de outubro, em Salvada.-------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 496)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Salvada e Quintos, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído e de licença de recinto improvisado, no 
âmbito da realização secular Feira da Conversa, nos dias 17, 18 e 19 de agosto de 2018, no 
campo de jogos “Terras de Pão”, em Salvada.------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 497)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Sociedade Filarmónica 24 de Outubro, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído e de licença de recinto improvisado, no 
âmbito da realização de bailes na Casa do Povo de Baleizão, nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 
2018, na parte exterior da Casa do Povo de Baleizão.--------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 498)----------------------------------------------- 
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2.17. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativos à cedência 

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

 
Solicitado pelo Grupo Coral de Baleizão, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência 
de transporte para uma deslocação à Cabeça Gorda.--------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 499)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União das Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João Batista, a isenção 
de pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Monte 
Gordo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 500)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Junta de Freguesia de Santa Clara de Louredo, a isenção de pagamento de 
taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação ao Santuário do Cristo Rei e 
Fábrica das Tortas de Azeitão e uma deslocação ao Museu de Portimão e Termas de 
Monchique.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 501)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação à Praia dos Salgados.------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 502)----------------------------------------------- 
 
 

2.18. – Resumo Diário de Tesouraria nº 154, relativo ao dia catorze de 

agosto de dois mil e dezoito;----------------------------------------------------------------------------- 

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

e nove mil, quatrocentos e setenta e três euros e setenta e um cêntimos, sendo setecentos e 

noventa e sete mil, novecentos e seis euros e oitenta e seis cêntimos de operações 
orçamentais e quatrocentos e onze mil, quinhentos e sessenta e seis euros e oitenta e cinco 

cêntimos de operações não orçamentais.-----------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O munícipe Hélder Parrinha perguntou qual o ponto da situação de algumas 
questões/sugestões que tem vindo a colocar nas reuniões de câmara, nomeadamente sobre as 
casas de banho do Jardim do Bacalhau, Rua Cesário Verde, antigas instalações da MOTOPE, 
situadas nas Ruas Egas Moniz e Padre António Vieira, e se já foram efetuados contatos com o 
LIDL no sentido de se construir uma passagem aérea, disse.------------------------------------------------ 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou relativamente às casas de banho do 
Jardim do Bacalhau que a Câmara Municipal contratou uma empresa para fazer a manutenção 
e limpeza das mesmas e terá posteriormente que se avaliar se está a resultar ou não. No que 
respeita à privacidade é uma situação que, em termos de origem construtiva, não foi a mais 
adequada e portanto terá que ser averiguado com os técnicos da autarquia se existe alguma 
solução.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à Rua Cesário Verde informou que a situação está a ser analisada pelo Gabinete 
de Gestão e Mobilidade, ainda não existe resposta e não sabe se a solução poderá passar ou 
não por alteração da sinalética proibindo o estacionamento de um dos lados, mas não é fácil 
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de resolver dado o número de pessoas que ali vivem.-------------------------------------------------------
Relativamente às antigas instalações da MOTOPE referiu não ter ainda desenvolvido qualquer 
diligência mas irá ver com o Partido Médico Veterinário e com a Proteção Civil se podem 
eventualmente passar na zona para se inteirarem da situação.-------------------------------------------
Relativamente à passagem aérea referiu que existem duas situações na cidade de alguma 
complexidade e perigosas, nomeadamente o atravessamento do Continente para o LIDL e o 
atravessamento do Bairro de Nossa Senhora da Conceição para a nova unidade criada no lado 
oposto. Infelizmente, em termos de contrapartidas com os promotores, isso não foi 
salvaguardado, a Câmara Municipal está a tentar convencê-los dessa necessidade absoluta, e 
se estão disponíveis em prestar esse bom serviço ao município e aos seus clientes.-----------------
Referiu ainda que a montagem destas estruturas não é assim tão fácil porque envolve desde 
logo um parceiro muito complicado que são as Infraestruturas de Portugal, elas existem em 
muitas cidades e aqui em Beja existem estas duas superfícies comerciais significativas em sítios 
cortados pelas variantes e que põem em perigo a vida das pessoas e portanto irão ver se os 
promotores solucionam isto ou não, sendo que de forma jurídica a câmara municipal por si só 
não pode fazê-lo e naturalmente preferia que fossem eles a instalá-las, disse.------------------------ 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção deu-se por concluído este período.---------------------- 
 
 

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 2 

abstenções em reunião de câmara 

realizada em 05 de setembro de 2018 
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