
 
 

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 vinte e cinco, relativa à reunião de câmara ordinária, 
realizada a vinte de dezembro do ano dois mil e dezassete;------------------------- 

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

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

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

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

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

 
 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata no 24/2017;------------------------------------------- 
 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
colocou-se à consideração as atas no 24/2017, relativa à reunião de câmara realizada em seis 
de dezembro de dois mil e dezassete, a qual foi previamente distribuída por todos os eleitos e 
de seguida, aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 633)------------------------------------------------ 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O Vereador Vítor Picado perguntou qual o ponto de situação relativamente às obras de 
requalificação dos edifícios do Bairro Social, 2ª fase.--------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda, antes de responder a esta questão e relativamente às instalações de 
apoio ao polidesportivo do Bairro dos Moinhos, pergunta efetuada na última reunião de 
câmara, informou que a obra ficou concluída em termos formais precisamente hoje.--------------
Relativamente às obras nos edifícios de habitação social, informou que tinha sido incluído na 
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candidatura obras em habitações cuja propriedade é de particulares e estas não são elegíveis, 
portanto vai haver deduções sobre esta matéria. A Câmara Municipal, junto da CCDR, tentou 
sensibilizar para a delicadeza da situação para minimizar essas verbas não elegíveis. Como 
medida de minimização àquilo que serão os prejuízos da Câmara Municipal, porque se contava 
com financiamentos superiores, propuseram que as obras nas partes comuns possam ser 
elegíveis mesmo na componente que diz respeito às frações que são propriedade particular e é 
isto que está em negociação. Para que não aconteça uma situação semelhante na obra que 
está para ser adjudicada a autarquia terá de tomar as providências necessárias e também 
depois de se saber concretamente qual a posição da CCDR na questão da análise, poderem 
então reunir com os proprietários e inquilinos.----------------------------------------------------------------
O assunto está em negociação, os serviços estão a fazer às medições para se separar as partes 
comuns das obras dentro das frações e estão a tentar incluir o máximo dentro das partes 
comuns, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado alertou que por dificuldades de habitação de algumas pessoas a 
Câmara Municipal executou simultaneamente com meios próprios intervenções nalgumas 
largas dezenas de habitações, deixando naturalmente para depois, no âmbito da candidatura, 
estas próximas intervenções sendo a mais preocupante o estado em que se encontram as 
coberturas e as prumadas, pelo que, se se vai esperar por essa resposta o executivo deve ter 
atenção e acompanhar estas necessidades prementes.-----------------------------------------------------
Relativamente à Loja Social perguntou se houve alguma alteração ao Regulamento.--------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino informou que estava solicitada uma reunião para o passado dia 
11 de dezembro mas por indisponibilidade da Drª Madalena a mesma não se realizou tendo 
ficado agendada para a próxima semana no sentido de se alterar alguns pontos do 
Regulamento, entre outros, nomeadamente o horário de funcionamento da Loja Social uma 
vez que se pretende dar maior eficácia aos serviços designadamente nas questões do material 
médico-hospitalar e das cadeiras de rodas, disse.------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado referiu que seria importante clarificar a situação do horário porque 
como se sabe o Mercado Municipal está fechado na parte da tarde, nos termos do 
Regulamento em vigor a Loja Social funciona das 10:00h às 13:00h às segundas, quartas e 
sextas-feiras e a funcionária lá colocada foi informada que iria passar a estar no serviço 
durante todo o dia. Contudo, colocam-se aqui outras dificuldades, nomeadamente a 
funcionária em questão ter um posto de trabalho em condições uma vez que o computador lá 
instalado foi retirado, assim como o telefone e até a cadeira, dai não ter recebido o email a dar 
conhecimento da reunião, situação que é de lamentar.-----------------------------------------------------
Não coloca em questão a escolha da pessoa e acha que se se quer dar uma dinâmica diferente 
ao espaço obviamente que o executivo tem toda a legitimidade para o fazer, mas pensa que as 
coisas não foram tratadas da melhor forma tendo em conta as condições de trabalho 
deficitárias a que a funcionária está sujeita, ainda mais quando no passado essas condições 
existiam, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino estranhou a funcionária não ter recebido o email porque o 
mesmo foi enviado com conhecimento ao Senhor Presidente da Câmara mas de qualquer 
forma pode voltar a reencaminhá-lo. Referiu também que não tem conhecimento que tivesse 
sido retirado qualquer recurso material à funcionária da Loja Social até porque como disse 
querem implementar uma dinâmica diferente ao espaço, na opinião do executivo, um pouco 
“abandonado” e que passará por trabalho com computador e tudo o que é normal num 
espaço físico daqueles.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Sugeriu que a funcionária reportasse esta situação porque naturalmente a ideia não é terem a 
pessoa no local de trabalho sem fazer nada mas sim a desempenhar funções e a tratar de um 
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projeto diferente. Referiu que precisam de delinear um novo projeto para a Loja Social e 
portanto isso passa sempre por ter que reunir com a funcionária, com a Drª Madalena e com 
quem esteve a desempenhar funções naquele espaço.------------------------------------------------------
Disse também que iria verificar a situação porque não faz sentido a funcionária estar na Loja 
Social sem computador porque segundo sabe quem lá esteve anteriormente não tinha mas 
não será essa a postura do executivo e portanto o equipamento será instalado.--------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário referiu que se a senhora vereadora sabe que a anterior funcionária 
não tinha computador, logo, se as condições físicas do espaço não foram alteradas, 
nomeadamente a colocação de equipamento, a atual funcionária também não tem, disse.------- 
 
O vereador Vítor Picado para terminar referiu que teve a oportunidade de se deslocar à Loja 
Social e não querendo fazer nenhum paralelismo a funcionária que lá esteve anteriormente 
tinha um horário coincidente com o Regulamento em vigor, daí a sua primeira questão. 
Contudo essa funcionária tinha um outro posto de trabalho e a atual está a cumprir o horário 
completo, com o Mercado Municipal fechado, o que coloca outros problemas até a nível de 
segurança, portanto a ligação via email ou telefónica não é possível porque não existem essas 
condições no posto de trabalho, situação que ficarão a aguardar a sua resolução, disse.---------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – 7ª Alteração ao orçamento da despesa e da receita e às Grandes 
Opções do Plano (PPI e AMR) 2017;----------------------------------------------------------------- 
 
Presente a 7ª Alteração ao orçamento da despesa e da receita e às Grandes Opções do Plano 
(PPI e AMR) 2017, que constitui documento anexo número um e faz parte integrante da 
presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.2. – Proposta de aprovação dos Documentos Previsionais da EMAS – 
Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, EM, para 2018;----------- 

 
Presente os documentos previsionais da EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de 
Beja, EM, para 2018, que constituem documento anexo número dois e fazem parte integrante 
da presente ata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O vereador Vítor Picado constatou que se trata de um orçamento de continuidade e verifica-se 
que o investimento previsto é diferente daquele que se encontra definido no Contrato de 
Gestão Delegada. Perguntou em que consistem as intervenções mencionadas, 
designadamente empreitada de remodelação 1 – Beja zona sueste, empreitada de 
remodelação 2 – Beja zona este e empreitada de remodelação 3 – Beja zona centro oeste.------ 
 
O Administrador Executivo da EMAS, Rui Marreiros, informou que 85% do histórico 
relativamente aos problemas que existem na rede são nos ramais domiciliários e como já se 
consegue comprovar, que a maior parte delas estão em fase final de conclusão até ao 
momento algumas das empreitadas que foram realizadas poucos benefícios trouxeram a esse 
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nível, portanto o foco da empresa é na rede de águas e é aqui que tem de ser concentrado o 
investimento ainda que sempre que se façam intervenções desta natureza se possam fazer 
trabalhos complementares. Esta divisão em três grandes zonas espelha essa preocupação, daí 
terem sido definidas em função das zonas terem maiores problemas ao nível dos ramais, 
foram agrupadas em função das classes de pressão, corresponde cada uma à zona alta, baixa e 
inferior e vão se destinar na sua grande maioria a ter intervenção em massa na substituição de 
ramais para dar continuidade a um processo que foi interrompido em 2013 e de uma forma 
muito objetiva e rápida se obter resultados logo no primeiro ano relativamente ao número de 
ruturas diminuindo consequentemente a percentagem de água que se perde e o impacto que 
as mesmas têm ao nível do pavimento e das suas reparações bem como os custos que lhes 
estão associados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terminou dizendo que de facto é um orçamento de continuidade relativamente ao nível de 
investimento mas não é um orçamento de continuidade na visão que é outra completamente 
diferente e a prova disso é que a estratégia anterior interrompeu um processo que tinha sido 
fundamental para resolver um problema ao nível de toda a rede e portanto é este atraso que 
agora se têm de recuperar, disse.----------------------------------------------------------------------------------  
 
O vereador Luís Miranda referiu que há uma alteração de estratégia de intervenção porque até 
aqui grande parte dos trabalhos eram de reparar ruturas depois delas acontecerem, portanto 
andar atrás do prejuízo e o que se pretende agora é programar intervenções nos chamados 
“pontos negros” onde existem mais ruturas para as evitar tentando assim diminuir as perdas 
de água que sucedem, disse.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado considerou que o anterior Conselho de Administração não andou 
atrás do prejuízo daí a grande intervenção que se fez no concelho ao nível da requalificação da 
rede de águas e esgotos e aliás estava criada uma equipa para deteção de pequenas fugas em 
que foi possível detetá-las antes que as mesmas se vissem à superfície, disse.------------------------ 
 
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

634)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.3. – Proposta de revisão do Contrato de Gestão Delegada entre o 
Município de Beja e a EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento 
de Beja, EM;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente a minuta do Contrato de Gestão Delegada para a prestação dos serviços públicos de 
abastecimento de água para o consumo humano e de saneamento de águas residuais urbanas 
entre o entre o Município de Beja e a EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de 
Beja, EM, que constitui documento anexo número três e faz parte integrante da presente ata. 
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 635)---------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Proposta de tarifário da EMAS – Empresa Municipal de Água e 
Saneamento de Beja, EM, para 2018;--------------------------------------------------------------- 

 
Presente a proposta de tarifário da EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, 
EM, para 2018, que constitui documento anexo número quatro e faz parte integrante da 
presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi informado que se torna efetivamente urgente proceder às atualizações associadas à 
evolução tarifária e criar progressivamente condições para a adequação dos Regulamentos, 
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das recomendações e das tarifárias, retomando este processo que ficou quase concluído no 
ciclo entre 2009 e 2013.----------------------------------------------------------------------------------------------
De todos os modos, no que diz respeito à recuperação tendencial de custos, à correta 
distribuição entre a tarifa de água e a tarifa de saneamento, entre outras variáveis, o tarifário 
atualmente em vigor é o mais adequado de toda a região.-----------------------------------------------
Assim, o esforço de convergência das demais entidades gestoras será facilmente 
acompanhado pela EMAS de Beja.---------------------------------------------------------------------------------
Desta forma, até que sejam criadas condições para as alterações necessárias propõe-se a 
manutenção do tarifário atualmente em vigor. Entendam-se estas condições como internas, 
do ponto de vista da organização e externas do ponto de vista do futuro de convergência e 
escala para o setor.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Até lá, sempre que se coloquem dúvidas relativas à aplicação pontual, deverá decidir-se a 
favor do consumidor.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 636)---------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Plano de Intervenção em Espaço Rural da Mingorra;-------------------------- 
 
Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Ao abrigo do disposto no artigo 81º, nº 1 do Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de maio, que 
aprovou a revisão do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial (RJIGT), segundo o 
qual, os interessados na elaboração de um plano de pormenor, podem propor à Câmara 
Municipal a celebração de um contrato para planeamento, apresentou o Sr. Henrique José de 
La Puente Sancho Uva, uma proposta para a celebração de contrato para a elaboração do 
Plano de Pormenor, na modalidade de Plano de Intervenção no Espaço Rústico (PIER) – PIER 

Mingorra.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. A área definida para a elaboração do Plano de Pormenor é de cerca de 1400 hectares, cujos 
prédios rústicos são detidos e administrados pelo Proponente e estão localizados na União das 
Freguesias de Albernoa e Trindade, com os seguintes artigos matriciais: Artigos matriciais 
rústicos: Secção H, artigo 2; Secção I (i), artigo 4; Secção I (i), artigo 21; Secção I (i), artigo 22; 
Secção D, artigo 2; Secção D, artigo 1; Secção E, artigo 1; Secção H, artigo 3.--------------------------
3. A área em causa insere-se em solo rústico, nos termos do Plano Diretor Municipal de Beja, 
sendo abrangida parcialmente por servidões e restrições de utilidade pública, nomeadamente 
a Reserva Ecológica Nacional (REN), Rede Natura 2000 – Zona de Proteção Especial de Castro 
Verde (ZPE), zona de montado de sobro e azinho e pedido de prospeção e pesquisa EPOS no 
âmbito dos recursos mineiros.--------------------------------------------------------------------------------------
4. Os objetivos do plano são, em suma, os de dar continuidade à atividade económica do 
Proponente, no sentido de desenvolver uma solução equilibrada e sustentável para todo o 
conjunto, que contemple a alteração na área da vinha; a ampliação da área afeta ao turismo 
existente; a ampliação da adega e instalações complementares e, ainda, a construção de novos 
apoios à exploração agrícola.---------------------------------------------------------------------------------------
5. É do interesse da Câmara Municipal que os particulares promovam a revitalização do 
território rústico e, nesta medida, que sejam criados novos postos de trabalho e se combata a 
desertificação humana.-----------------------------------------------------------------------------------------------
6. Assim sendo e, tendo em conta que a competência para autorizar a abertura do 
procedimento para celebração de um contrato para planeamento é do Órgão Executivo e que 
a tramitação subsequente seguirá os termos do RJIGT, designadamente:-------------------------------
a) Publicação dessa deliberação, juntamente com a proposta de celebração de contrato do 
interessado e início de um período de divulgação pública, nos termos do artigo 81º, nº 3 do 
RJIGT, pelo prazo mínimo de 10 dias.------------------------------------------------------------------------------
b) Celebração do contrato, tendo a minuta sido previamente aprovada por deliberação do 
Órgão Executivo;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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c) Deliberação do Órgão Executivo a determinar a elaboração do Plano de Pormenor e 
posterior publicação dessa deliberação, juntamente com o contrato para planeamento já 
assinado;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d) Seguindo-se depois a tramitação normal para a elaboração do Plano de Pormenor, que 
culminará com a respetiva aprovação pela Assembleia Municipal.---------------------------------------
Propõe-se que, a Câmara Municipal aprove, nesta fase: Os Termos de Referência para a 
elaboração do PIER Mingorra que estabelecem os objetivos específicos do futuro plano; a 
abertura de um procedimento de formação de contrato que tem por objeto a elaboração de 
um projeto de plano de pormenor, na modalidade de PIER – PIER Mingorra e a minuta do 
contrato para planeamento, que constitui documento anexo número cinco e faz parte 
integrante da presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e proceder em conformidade.(Deliberação nº 637)------ 
 
 

2.6. – Proposta de aprovação da candidatura para reabilitação da 
muralha e logradouro do Clube Bejense;--------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 7847 de 14 de dezembro de 2017 do Gabinete de Desenvolvimento, 
Empreendedorismo e Inovação, propondo, no âmbito do Aviso ALT20-16-2016-19) 6.5-Adopção 
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 ruido, que se possa proceder à 
apresentação da candidatura “Reabilitação da Muralha e Logradouro do Clube Bejense”, com a 
seguinte estrutura de componentes:----------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Descrição das Componentes 2017 2018 2019 Total Global 

 
P Estudos, Pareceres, Projetos, Consultoria 11.931,00 0,00 0,00 11.931,00 

P1 

Elaboração de projeto de intervenção de 
consolidação e reabilitação do troço da 
Muralha do logradouro do Club Bejense 

11.931,00 0,00 0,00 11.931,00 

C Construções diversas 115.275,00 242.609,07 0,00 357.884,07 

C1 

Recuperação do troço Muralha do Clube 
Bejense 

115.275,00 35.561,03 0,00 150.836,03 

C2 

Reabilitação do Logradouro do Clube 
Bejense 

0,00 207.048,04 0,00 207.048,04 

R 
Ajustamento de Preços (Revisão de 
Preços) 

0,00 2.305,50 4.852,18 7.157,68 

R1 Ajust. Preços Troço da Muralha 0,00 2.305,50 711,22 3.016,72 

R2 
Ajust. Preços Logradouro do Clube 
Bejense 

0,00 0,00 4.140,96 4.140,96 

 

Investimento Total Elegível 127.206,00 244.914,57 4.852,18 376.972,75 
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O valor total da candidatura a apresentar será de 376.972,75 € e a mesma integrará o Quadro 
de Investimentos do PEDU do Município de Beja.--------------------------------------------------------------
O financiamento proposto apresenta-se no quadro seguinte:--------------------------------------------- 
 

2017 2018 2019 TOTAIS

108.125,10 208.177,38 4.124,35 320.426,84

19.080,90 36.737,19 727,83 56.545,91

127.206,00 244.914,57 4.852,18 376.972,75

Fontes  de Financiamento

Comparticipação Comunitária  - FEDER

Município de Beja

Totais
 

 

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 638)---------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, relativamente ao troço da muralha, informou que havia conversações 
com a Direção Regional de Cultura no sentido de se desenvolver um procedimento mais 
alargado abrangendo o Parque Vista Alegre. Uma vez que a candidatura só prevê intervenção 
no espaço que confina com o Clube Bejense, perguntou o que é que se pensa fazer 
relativamente ao resto do troço da muralha que vai até ao edifício do Clube Desportivo de 
Beja.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, deu conhecimento que a informação que têm da Direção 
Regional de Cultura é que neste momento a candidatura se confina ao espaço do Centro 
UNESCO e não têm conhecimento que estivesse prevista uma intervenção maior mas poderá 
averiguar junto dos serviços e da Direção Regional se poderão ir um pouco mais além e se é 
possível reabilitar um troço mais alargado da muralha, disse.--------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Proposta de isenção da taxa de apreciação relativa a parecer de 
enquadramento municipal no âmbito do instrumento financeiro IFRRU 
2020;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 7418 de 27 de novembro de 2017 do Gabinete de Desenvolvimento, 
Empreendedorismo e Inovação, informando que o IFRRU 2020 é o instrumento financeiro para 
a reabilitação e revitalização urbana para concretização da política pública de desenvolvimento 
urbano, que tem por objetivo a revitalização dos centros urbanos, em todo o território 
nacional, promovendo a habitação, atraindo novos residentes, e dinamizando a atividade 
económica, e com ela a criação de riqueza e de emprego, através da disponibilização de 
empréstimos, em condições mais favoráveis face às existentes no mercado, para a reabilitação 
integral de edifícios, destinados a habitação ou a outras atividades.-------------------------------------
Na sequência da abertura das candidaturas ao IFFRU 2020, em 30 de outubro último, podem os 
interessados proceder à apresentação dos pedidos de financiamento junto das entidades 
bancárias selecionadas através de concurso público internacional, necessitando para o efeito 
de instruir processo com parecer de enquadramento municipal, a emitir pela Câmara 
Municipal competente.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Face aos procedimentos necessários para registar e efetuar este novo ato administrativo, foi 
elaborada proposta de nova minuta municipal adequada para o efeito e, juntamente com o 
Gabinete de Informática, a sua disponibilização a nível interno e para munícipes nos serviços 
do Balcão Único de Atendimento e Serviços Online.----------------------------------------------------------
Tratando-se de um serviço municipal a prestar, poderá estar inerente a aplicação de eventual 
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taxa de apreciação, que poderá encontrar enquadramento no Regulamento Geral de Taxas 
Municipais, na respetiva tabela – Capitulo I, ponto 1.30, que prevê o valor de 10,00 euros pela 
“apreciação de outros pedidos, solicitações ou requerimentos não expressamente previstos 
nos números anteriores.”--------------------------------------------------------------------------------------------
Contudo, com o objetivo de concertar os investimentos em reabilitação urbana nos territórios 
onde esta é mais necessária, as operações a apoiar através do IFRRU 2020 têm de estar 
localizadas em áreas definidas como prioritárias por cada município, nomeadamente em ARU – 
Área de Reabilitação Urbana, PARU – Plano de Ação de Regeneração Urbana (definido dentro de 

ARU) e em área delimitada pelo município no PAICD – Plano de Ação Integrado para as 
Comunidades Desfavorecidas.--------------------------------------------------------------------------------------
A aprovação de uma área de reabilitação urbana obriga à definição, pelo município, dos 
benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património. Face a tal, entre 
outros, está deliberada a isenção de taxas municipais em ARU, relacionadas com a execução de 
obras de reabilitação (realização das vistorias para a atribuição do nível de conservação do edificado; 

procedimento de licença ou comunicação prévia; ocupação da via pública por motivo de obras e ainda 

pela realização de infraestruturas urbanísticas – TRIU).------------------------------------------------------------
Neste contexto poderá ser igualmente deliberada a isenção de taxa de apreciação para 
pedidos de parecer de enquadramento municipal no âmbito do IFRRU 2020, para imóveis 
localizados em ARU.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade. A vereadora Sónia Calvário pediu escusa de 
participar na discussão e votação deste assunto.(Deliberação nº 639)------------------------------------- 
 
 

2.8. – Intervenção no edifício da Praça da República, nos 27, 28, 29, 30 e 
31 e Rua Dr. Afonso Costa, nos 2, 4, 6, 8, 10, 12;---------------------------------------------- 
 
Informação da Divisão de Administração Urbanística dando conhecimento que visitados os 
referidos edifícios verificou-se um estado de degradação generalizado com problemas 
estruturais graves, embora a situação mais preocupante se localize na “cave/catacumbas” do 
edifício nº 29, 30 e 31 da Praça da República, cujas abóbodas e paredes que as sustentam 
apresentam várias fissuras/fendas, humidades, desagregação de rebocos e ainda o pavimento 
a abater-se junto à entrada da cisterna, configurando um estado grave para a segurança dos 
prédios contíguos, seus moradores e transeuntes na área circundante.--------------------------------
Para se proceder com segurança à reabilitação dos edifícios da Praça é imprescindível analisar 
o seu estado de conservação e das patologias em toda a sua extensão, porque uma 
intervenção desajustada pode agravar os problemas existentes, pondo em causa a segurança 
de todos e o agravamento dos custos.---------------------------------------------------------------------------
Há que saber “ler” o edifício e neste caso o mais importante é conhecer as anomalias 
estruturais, indicar o nível de segurança que as fundações, paredes e abóbodas oferecem, pelo 
que se sugere uma peritagem aos edifícios por técnicos competentes.---------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade a realização de uma peritagem ao edifício em 
causa.(Deliberação nº 640)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Proposta de aprovação de protocolo;---------------------------------------------------- 

 
Presente a minuta de protocolo sobre fornecimento de informação geográfica a celebrar 
entre a Câmara Municipal de Beja e a empresa TomTom Global Content B.V., que constitui 
documento anexo número seis e faz parte integrante da presente ata.--------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 641)---------------------------------------------- 
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2.10. – Acordo de colaboração;------------------------------------------------------------------------- 
 
Presente o acordo de colaboração entre o Município de Beja e o Instituto do Emprego e 
Formação Profissional no âmbito do Programa QUALIFICA, que constitui documento anexo 
número sete e faz parte integrante da presente ata, com o objetivo de promover a progressão 
dos níveis de qualificação dos trabalhadores da entidade parceira.--------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.11. – Pedidos de certidão de direitos de preferência;--------------------------------- 
 
Requerido por Inês Bacelar Pinto Coelho de Aguiar, que pretendendo vender o prédio sito na 
Rua de José Gomes Ferreira, nos 14 e 16, em Beja, pelo valor de 66.500,00 €, vem solicitar à 
Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a 
escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e 
em termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 642)-------- 
 
Requerido por Laura Porfírio Matias Raposo, que pretendendo vender o prédio sito na Rua do 
Sarilho, nº 5, em Beja, pelo valor de 12.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se 
esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e venda. 
Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação, interesse no exercício do mesmo.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 643)-------- 
 
Requerido por Teresa de Jesus Dias Bate, que pretendendo vender o prédio sito na Rua 
António Vilar e David Abreu, nº 16, r/c dtº, em Beja, pelo valor de 22.500,00 €, vem solicitar à 
Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a 
escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e 
em termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 644)-------- 
 
Requerido pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de beja e Mértola, CRL, que pretendendo 
vender a fração C do prédio sito na Rua Antero de Quental, nº 7, 2º andar, em Beja, pelo valor 
de 70.000,00 €, 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 645)-------- 
 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender a fração B do prédio sito na Rua Portas de Aljustrel, nº 28, 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 646)-------- 
 
Requerido pela LIDERINVESTE, Sociedade de Mediação Imobiliária, Unipessoal, Ldª, que 
pretendendo vender o prédio sito na Rua Dr. Horácio Flores (antiga Rua do Canal), nº 18 C, 1º, 
em Beja, pelo valor de 116.500,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta 
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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 647)-------- 
 
 

2.12. – Pedido de certidão comprovativa de destaque de parcela;-------------- 
 
Parecer nº 7223 427.2017 DAU/SAP de 17 de novembro, relativo ao pedido de certidão 
comprovativa de destaque de parcela, solicitado por Carlos Carreira de Oliveira:-------------------
1 – O prédio urbano sito na Travessa da Rua Nova, nº 4 e nº 5, freguesia de Santa Vitoria, 
concelho de Beja, inscrito na matriz com o nº 981-P e 982-P, descrito na Conservatória do 
Registo Predial deste concelho, pela ficha nº 559/19991115, com área total de 187m² e a 
seguinte composição: Área coberta: 170,4m²; Área descoberta: 16,6m²;-------------------------------
2 – Prédio a destacar sito na Travessa da Rua Nova, nº 4, freguesia de Santa Vitoria, concelho 
de Beja, com a área total 69,20m² e com a seguinte composição: Área coberta: 69,20m²;---------
3 – Certifica-se que o destaque do prédio urbano descrito no ponto 2 do prédio original 
descrito no ponto 1 não constitui operação de loteamento urbano, pois reúne os requisitos do 
destaque da parcela, de acordo com o nº 4 do artigo 6º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 
dezembro na sua atual redação.-----------------------------------------------------------------------------------
As duas parcelas resultantes do destaque confrontam com arruamentos públicos.------------------
Mais se informa que não é permitida efetuar, na área correspondente ao prédio originário e 
no prazo de 10 anos, outro destaque de parcelas, nos termos do nº 6 do artigo 6º do Decreto-
Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua atual redação.----------------------------------------------------
Face ao acima descrito, não se vê inconveniente na emissão da certidão solicitada.----------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 648)---------------------------------------------- 
 
 

2.13. – Pedido de permuta e eventual alienação de fração;-------------------------- 
 
Registo nº 11592 de 21 de agosto de 2017 do Gabinete de Ação Social informando o seguinte 
face ao pedido solicitado por António José Afonso da Encarnação, residente na Praceta 
António Gonçalves Correia, nº 2, r/c dtº, em Beja.------------------------------------------------------------
Existe nos serviços registo de pedido de permuta de habitação, por desadequação da tipologia 
da habitação ao agregado familiar ocupante, desde o ano 2012 (T1/4 elementos).--------------------
O arrendatário, reside em fração municipal de tipologia T1, sita no aglomerado habitacional 
João Barbeiro, desde 18 de abril de 2006, tendo o seu realojamento sido efetuado na 
sequência de operação urbanística. Atualmente paga uma renda de 23,03 €, sendo que o seu 
pagamento é feito de modo regular e atempado, após alteração do sistema de pagamento.-----
Em 2014, face a situação de desemprego em que o agregado se encontrava, veio este 
comunicar à CMB que iria ausentar-se do País, para iniciar trabalho sazonal em França, de 
forma a melhorar a sua condição de vida, local onde à data mantém, referindo que prevê 
regresso a Portugal a curto/médio prazo.------------------------------------------------------------------------
De facto, há a referir que no decorrer do ano de 2014, verificaram-se algumas rendas por 
pagar, dada a altura em que iniciou trabalho sazonal em França e teria incumbido o filho de 
efetuar mensalmente este pagamento. Paralelamente, referiu que o correio não é 
rececionado, em virtude de ser violada a caixa de correio, desconhecendo os autores deste 
facto, motivos estes inimputáveis ao arrendatário. Ainda na sequência de contactos com o 
arrendatário, pelos serviços, acertou-se modalidade de transferência por transferência 
bancária, e desde então o pagamento tem sido pontual e regular.---------------------------------------
Face à pretensão do requerente e disponibilidade manifestada sobre permuta de habitação, 
eventual compra da mesma e realização de obras necessárias na mesma, verifica-se a 
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existência de uma fração devoluta, por óbito da arrendatária, sita na Rua Salvador Allende nº 
2, 2º Esqº em Beja, de tipologia T3, adequada à dimensão do agregado familiar, a qual 
apresenta algumas necessidades de intervenção, pelo que se coloca à consideração superior o 
deferimento do pedido de permuta para a fração atrás citada, e da possibilidade da sua 
alienação ao arrendatário.-------------------------------------------------------------------------------------------
No caso da presente permuta e eventual alienação da habitação ser autorizada superiormente 
e anuída pelo arrendatário (o qual será informado posteriormente), coloca-se, ainda, à 
consideração superior a possibilidade de serem considerados para efeitos de determinação do 
preço da alienação, os 11 anos que o agregado reside em habitação social, aplicando-se o fator 
de utilização habitacional de 0,80 €, previsto no regulamento de alienação de imóveis 
municipais para efeitos de determinação do preço de alienação, o qual corresponde a uma 
redução pelo número total de anos de ocupação do fogo, competindo posteriormente à 
Câmara deliberar sobre a alienação do referido imóvel, conforme disposto na Lei nº 75/2016, 
de 12 de setembro, no seu artigo 33º, nº 1, alínea g), no âmbito da gestão do seu património 
imobiliário. Neste sentido, após autorização para aplicação do fator de utilização habitacional 
referido, procederão os serviços ao cálculo do preço de venda.-------------------------------------------
Face ao exposto, remete-se para despacho superior o constante da análise à pretensão do 
requerente, nomeadamente, permuta de habitação e possibilidade de alienação da mesma 
nos termos expostos e no caso de aceitação pelo requerente.-------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda referiu que embora este processo venha do anterior executivo 
consideram que este caso terá de entrar na lista de permutas como outro qualquer não 
concedendo uma situação de privilégio, por essa razão tomaram uma posição diferente o que 
os levou a votar contra.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vitor Picado referiu que procuraram sempre dar seguimento a todos os pedidos de 
permuta que chegavam depois de analisados e neste concreto há uma fração disponível em 
que o requerente se comprometia a executar as obras necessárias não onerando o município, 
daí acharem que deveria ser dado provimento à permuta, disse.----------------------------------------- 
 
Foi deliberado reprovar a proposta por maioria com quatro votos contra e dois votos a favor. 
(Deliberação nº 649)---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.14. – Auxílios Económicos 2017/2018 – 2º pagamento;----------------------------- 
 
Considerando as competências do Município no âmbito da ação social escolar, estabelecidas 
no Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 de março, com a regulamentação constante do Despacho nº 
8452-A/2015, de 31 de julho (alterado pelo Despacho nº 5296/2017, de 16 de junho), relativamente 
a atribuição de auxílios económicos aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, para 
comparticipação nos encargos com material escolar, apresenta-se em anexo, para aprovação, 
a relação dos alunos que concluíram o respetivo processo até à presente data, mediante 
entrega das faturas/recibos das despesas realizadas, que constitui documento anexo número 
oito e faz parte integrante da presente ata, no valor total de 995,03 €.---------------------------------
Em função do escalão do abono de família, os valores a atribuir são os seguintes, conforme 
despacho de 27/06/2017 proferido no Procº 2017/650.10.100/43 (doc. nº 2169):--------------------
1º escalão (A) = 40,00 €;----------------------------------------------------------------------------------------------
2º escalão (B) = 20,00 €;----------------------------------------------------------------------------------------------
Nos casos em que o total das faturas/recibos entregues ficou bastante aquém do valor do 
subsídio em causa, foram apenas considerados os montantes efetivamente apresentados, 
conforme indicação superior.---------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 650)---------------------------------------------- 
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2.15. – Proposta de atribuição de apoio económico;------------------------------------- 
 

Registo nº 16221 de 09 de novembro de 2017 do Gabinete de ação Social, informando que 
com enquadramento no regulamento de apoio e atribuição de subsídios na área social às 
entidades, legalizadas, com órgãos sociais constituídos e em funções, com planos de atividades 
e orçamento e com intervenção social justificada, deu entrada nos serviços, a titulo excecional 
(por ser fora do período regulamentar para o efeito) mas cumprindo a entrega da documentação 
legalmente solicitada, o seguinte pedido de apoio:-----------------------------------------------------------
a) Atividade regular/funcionamento – programa A/programa de apoio ao funcionamento 
regular das instituições: AMEC – Associação de Mediadores Ciganos;-----------------------------------
Assim, propõe-se a atribuição de um valor de 850,00 €, em conformidade com os restantes 
apoios concedidos e tendo por base de análise a atividade regular desta entidade.-----------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 651)---------------------------------------------- 
 
 

2.16. – Pedido de isenção de pagamento de renda relativa à concessão 
da exploração do café/esplanada do Jardim de Bacalhau;---------------------------- 
 
Solicitado por Nelson Manuel de Assunção Cigarro, representante legal de Nelson Cigarro, 
Unipessoal, Ldª, que depois de ter rubricado o contrato para a exploração do café/esplanada 
do Jardim do Bacalhau, vem agora requerer à Câmara Municipal de Beja a carência de 
pagamento de renda, pelo período em que não estiver a funcionar (aberto ao público), pelo 
facto do referido espaço necessitar de obras de reabilitação, melhoramentos e alterações, 
bem como de equipamentos para o bom funcionamento do mesmo, tudo ao abrigo das 
cláusulas 4ª (comprovativo através de faturas e orçamentos do investimento feito) e 7ª (prorrogação 

o início à exploração para 60 dias, devido há necessidade de obras) do contrato de exploração.--------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 652)---------------------------------------------- 
 
 

2.17. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído e licenças de recinto improvisado;---------------- 

 
Solicitado pelo Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda, a isenção de pagamento de 
taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído no âmbito da realização de baile na 
Casa do Povo, dia 02 de dezembro de 2017.--------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 653)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Agrupamento de Escolas, nº 2 de Beja, a isenção de pagamento de taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído e licença de recinto improvisado no âmbito 
da realização de evento musical com DJ X_Party, no Pavilhão dos Sabores, dia 15 de dezembro 
de 2017.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 654)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Académica do Instituto Politécnico de Beja, a isenção de 
pagamento de taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído e licença de recinto 
improvisado no âmbito da realização de evento denominado Winter Party 2017, no Pavilhão 
dos Sabores, dia 14 de dezembro de 2017.----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 655)---------------------------------------------- 
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Solicitado pela Associação Juvenil Pagaia Sul, a isenção de pagamento de taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído no âmbito da realização de música ao vivo no 
estabelecimento Adega do Castelo/Museu do Vinho, sito na Rua Dr. Aresta Branco, em Beja, 
no período compreendido entre 25 de novembro e 25 de dezembro de 2017.------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 656)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Cultural e Recreativa dos Moradores do Porto Peles, a isenção de 
pagamento de taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído no âmbito da realização 
de evento na sua sede, dia 30 de novembro de 2017.--------------------------------------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 657)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Comissão de Festas de São Matias, a isenção de pagamento de taxas devidas 
pela emissão de licença especial de ruído e licença de recinto improvisado no âmbito da 
realização de baile com música ao vivo, na Rua Dr. António Covas Lima e na Casa do Povo, em 
São Matias, dia 23 de dezembro de 2017.-----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 658)---------------------------------------------- 
 
 

2.18. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativas a cedência 
de transportes;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança, a isenção de 
pagamento de taxas relativas a cedência de transporte para uma deslocação da Salvada ao 
Bairro da Esperança e regresso.------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 659)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda, a isenção de pagamento de 
taxas relativas a cedência de transporte para uma deslocação a Vila Nova de Mil Fontes.---------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 660)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Jovens ANIMUS JOVEM, a isenção de pagamento de taxas 
relativas a cedência de transporte para uma deslocação do Grupo Coral Moças da Aldeia à 
Trindade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 661)---------------------------------------------- 
 
 

2.14. – Resumo Diário de Tesouraria nº 236, relativo ao dia dezanove de 
dezembro de dois mil e dezassete;------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de um milhão, 
setecentos e cinquenta e oito mil, novecentos e oitenta e três euros e quarenta e sete 
cêntimos, sendo um milhão, duzentos e trinta e seis mil, noventa e oito euros e trinta e nove 
cêntimos de operações orçamentais e quinhentos e vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e 
cinco euros e oito cêntimos de operações não orçamentais.----------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
Neste período não se registou qualquer intervenção.-------------------------------------------------------- 
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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 dezasseis horas 
e trinta minutos 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, datado de 25 de outubro de 2017, para secretariar as 
reuniões do órgão executivo, redigi e subscrevo.-------------------------------------------------------------- 
 

Aprovada por maioria em 
reunião de câmara realizada 
em 17 de janeiro de 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 
 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício
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