
 
 

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 seis de dezembro do ano dois mil e dezoito;------------------------------- 

 
Pelas dez 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), Luís Alberto da Silva Miranda, Ana Marisa de 
Sousa Martins Saturnino, Arlindo José Clemente Morais, João Manuel Rocha da Silva, Vítor 
Manuel Gomes Baia Santos Picado e Sónia Maria Horta do Calvário.------------------------------------
A assessorar o Executivo esteve também presente 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.---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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 24/2018;------------------------------------------- 
 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
colocou-se à votação a ata nº 24/2018, relativa à reunião de câmara realizada em vinte e um 
de novembro de dois mil e dezoito a qual foi previamente distribuída por todos os eleitos e de 
seguida aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 716)----------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário solicitou o fornecimento do Relatório sobre o evento Patrimónios 
do Sul, ficando o Senhor Presidente da Câmara de enviar o mesmo que já se encontra 
concluído.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda informou que foi recebido um parecer favorável condicionado da 
empresa Estradas de Portugal, relativamente ao Plano de Pormenor de Vale de Atum, pelo que 
foi agora o mesmo mandado publicar em Diário da República para discussão pública.-------------
Foi ontem também aprovado o projeto de arquitetura do pavilhão de manutenção de 
aeronaves da MESA/HIFLY e aprovada a licença parcial para a execução de estaleiro e 
movimentos de terra. Em dezembro/janeiro iniciar-se-ão as obras de construção do mesmo.---- 
 
O vereador Vítor Picado solicitou novamente o parecer emitido pela EMAS, relativamente às 
intervenções efetuadas no subsolo sem acompanhamento arqueológico.-----------------------------
Relativamente à empresa de trabalho temporário perguntou se a Câmara Municipal tem 
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intenção ou irá continuar com este acordo que inicialmente seria apenas de dois meses.---------
Solicitou uma listagem relativamente a habitação social com informação sobre pessoas que 
entretanto foram realojadas e uma listagem com todos os ajustes diretos até 5.000,00 € que 
foram realizados desde o início do ano.-------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador João Rocha perguntou ao executivo se sabe como está a decorrer o processo da 
Aeroneo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda referiu que oficialmente não sabe de nada mas oficiosamente foi 
informado que a Aeroneo, assim que se ultrapassa uma questão coloca logo outra e portanto a 
própria empresa é que tem dificultado o desenvolvimento do projeto.--------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, acrescentou que a informação que tem por 
parte da ANA – Aeroportos e Navegações Aéreas é que se esgotaram os três anos que a 
Aeroneo tinha para começar a implantação do pavilhão no terreno devido e que a empresa 
pediu uma prorrogação do prazo por mais dois anos, situação que está neste momento em 
apreciação para decidir se concede essa prorrogação ou se cessa o contrato com a Aeroneo e o 
disponibiliza a outro operador que esteja interessado para um eventual investimento no 
âmbito daquela que é, na opinião do executivo, a maior potencialidade da estrutura 
aeroportuária de Beja, nomeadamente a sua transformação num aeroporto industria.------------
Relativamente à documentação solicitada a mesma será enviada e sobre a empresa de 
trabalho temporário a intenção é acabar com este serviço até dia 31 de dezembro uma vez 
que os concursos vão ser lançados e este não é o método pretendido para ter recursos 
humanos, contudo foi o método possível nesta fase.---------------------------------------------------------  
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de aprovação de projetos;------------------------------------------------------ 

 
Registo 8749 de 27 de novembro de 2018, do Gabinete de Desenvolvimento, 
Empreendedorismo e Inovação, propondo, no âmbito do projeto de reabilitação do Mercado 
Municipal de Beja, enquadrado no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), 
prioridade de investimento PI 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 
do ruído – PARU, aviso de abertura de candidatura nº ALT20-16-2018-07, “Reabilitação do 
Mercado Municipal de Beja”, a aprovação do projeto base que contém os seguintes 
elementos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Memória descritiva com as linhas gerais do que se pretende para a sua intervenção: A 
intervenção preconizada no projeto de intervenção no Mercado de Beja, pretende-se global e 
integrada, centrada não apenas nos aspetos estruturais, de projeto e obra, mas também nos 
aspetos essenciais de funcionalidade, operacionalidade e de atratividade comercial que, em 
conjunto, potenciam e valorizam a frescura, qualidade e tipicidade dos produtos que aqui são 
oferecidos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cumulativamente, pretende-se que a requalificação do Mercado de Beja possibilite ainda a 
criação de um importante espaço de vivência social e cultural, com valências multifuncionais.--
Sendo um edifício com aspetos arquitetónicos interessantes, pretende-se requalificar, 
preservar e modernizar o edifício e dotá-lo das melhores condições estruturais e funcionais 
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cumprindo a exigente legislação em matéria de higiene e segurança alimentar.----------------------
O programa de requalificação do “Mercado Municipal de Beja” procura responder aos 
seguintes objetivos: Consolidação do Mercado de Beja como referência urbana e comercial 
preferencial para abastecimento da população local no que toca aos produtos agroalimentares 
frescos; Reorganização das atividades exercidas no Mercado Municipal em termos de 
ocupação de espaço; Criação de condições, estruturais e funcionais; Uniformização da imagem 
do Mercado Municipal; Melhoria da qualidade, higiene e segurança das condições de 
transação, condição indispensável à manutenção da qualidade dos produtos transacionados. 
Dignificação do espaço ambiental e comercial, da atividade de compra e venda, dos retalhistas 
e dos seus empregados e Promoção do retalho especializado potenciando o Mercado de Beja 
como epicentro comercial, cultural e económico do concelho.--------------------------------------------
Estimativa do custo da obra, no valor de 1.600.000,00 €, a que acresce o IVA à taxa legal em 
vigor (6%) que perfaz o valor total de 1.696.000,00 €;--------------------------------------------------------
Cronograma de Investimento, com um prazo de execução da obra de 12 meses.-------------------- 
 
O vereador Vítor Picado perguntou, dentro deste processo negocial que está a ser 
estabelecido com os comerciantes dos vários setores, que alternativas estão a ser 
apresentadas por parte da Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que a Câmara Municipal está a 
negociar de várias formas, está a negociar com vários operadores a possibilidade de 
encerrarem temporariamente os respetivos estabelecimentos com o pagamento de um valor 
equivalente a um salário mínimo nacional e proporcionando formação técnica às pessoas 
desses mesmos espaços comerciais através de um acordo que existe com o Instituto de 
Formação e Emprego Profissional com uma pequena bolsa associada, que muitos já aceitaram. 
Para os hortofrutícolas existe a possibilidade de os transferir para o Mercado de Santo Amaro 
que irá sofrer também algumas remodelações e noutros casos as negociações ainda estão a 
decorrer. É uma operação logística complexa do ponto de vista jurídico e de reinstalação de 
alguns operadores até porque existe uma dívida bastante grande de alguns deles que totaliza 
172.000,00 € e é ponto assente que na futura reinstalação quem tiver dívidas não reentrará no 
mercado. A intervenção será iniciada, na melhor das hipóteses se tiverem todos os apoios, em 
setembro de 2019 e portanto existe ainda alguma margem de manobra para se poder fechar 
os casos mais complexos.--------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Minipreço o que para já está previsto é o estabelecimento não encerrar.------ 
 
Foi deliberado aprovar por unanimidade com a indicação do Vereador João Rocha de que pode 
não vir a estar de acordo com a forma se faz.(Deliberação nº 717)----------------------------------------- 
 
Registo 18779 de 19 de novembro de 2018, do Gabinete de Desenvolvimento, 
Empreendedorismo e Inovação, propondo, no âmbito do projeto de reabilitação dos 
Balneários da Piscina Descoberta, enquadrado no Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano do Município de Beja (PEDU) PI 6.5 – Regeneração Urbana – PARU – Reabilitação 
integral de edifícios (…) a equipamentos de utilização coletiva (…) com idade igual ou superior 
a 30 anos”: Reabilitação e Refuncionalização do Edifício da Piscina Descoberta, a aprovação 
do projeto de execução que contém os seguintes elementos: Arquitetura; Acessibilidades; 
Estruturas e Demolições; Instalações Elétricas; Instalações de Telecomunicações; Rede de 
Abastecimento de Águas; Rede de Esgotos, Pluviais e Residuais; Instalações de Ventilação; 
Plano de Segurança e Saúde; Elevador; Plano de Gestão de Resíduos; Rede de Gás e Projeto 
Acústico.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O momento de entrada principal mantém-se, considerando também a mesma sequência de 
controlo de acessos existente. Após a passagem pela bilheteira o terraço assume a função de 
distribuição/rótula de fluxos, possibilitando o encaminhamento de utentes gerais pela escada 
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interior e de grandes grupos pela escada exterior. Para o piso superior propõem-se a 
localização dos espaços a concessionar: o restaurante e do ginásio. A estes serão garantidos 
acessos independentes a partir da rua, possibilitando o seu funcionamento também 
independente. Estará também assegurada a sua função complementar no conjunto, através da 
relação direta que estes espaços estabelecerão com o terraço.-------------------------------------------
À concessão do restaurante propõem-se associar o bar de apoio à piscina. Assim otimiza-se a 
gestão da área, através da utilização de espaços comuns as 2 valências, nomeadamente: 
instalações de funcionários, despensas e arrecadações gerais. Neste contexto estabelece-se 
uma comunicação vertical de serviço entre as duas valências, articulando-as funcionalmente 
sem conflito com fluxos de público.-------------------------------------------------------------------------------
A implantação dos espaços a concessionar pressupõe a ampliação da área construída, por 
forma a gerar espaços viáveis para o efeito. Tal ampliação deverá também cumprir os 
seguintes objetivos: Homogeneização e regularização formal da relação do conjunto edificado 
com a rua; Valorização dos elementos formais característicos do edifício original; Eliminação 
do espaço vazio existente entre a rua e o edifício, atualmente de difícil manutenção e foco de 
sujidade e Integração de um P.T. existente na nova volumetria.-------------------------------------------
O piso inferior será integralmente afeto a balneários e espaços polivalentes, bem como a 
espaços de serviço e funcionários. Os 4 balneários ocupam, de forma integral, todo o corpo 
Norte. Na rótula deste piso situam-se os espaços destinados a funcionários e instalações 
sanitárias de apoio às 4 salas polivalentes. Estas ocupam todo o corpo Poente e estabelecem 
uma relação direta com a plataforma superior pavimentada da piscina.--------------------------------
A acessibilidade a todo o conjunto é assegurada através da implantação de uma plataforma 
elevatória junto à bilheteira, permitindo o acesso ao piso inferior junto ao átrio dos 4 
balneários.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O equipamento de cozinha representado nas plantas não será considerado para a presente 
empreitada. Este serviu de referência para o traçado e dimensionamento das infraestruturas 
de abastecimento e drenagem, cabendo ao futuro adjudicatário desta concessão a aquisição 
dos respetivos equipamentos. Este mesmo princípio também se aplica aos equipamentos de 
AVAC, conforme projeto da especialidade.----------------------------------------------------------------------
Os materiais definidos no projeto acústico são meramente indicativos, devendo ser 
considerados os parâmetros de cálculo. Nos espaços a concessionar, os revestimentos 
adicionais a adotar pelos adjudicatários deverão ir de encontro a esses mesmos parâmetros.---
No que diz respeito ao controlo de acessos, deverão ser considerados, na presente 
empreitada, os torniquetes de acesso e as barreiras de vidro para acessos.---------------------------
A estimativa orçamental da empreitada é de 1.591.371,55 €, incluindo IVA à taxa legal em 
vigor.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O projeto apresentado vem em linha de continuidade com o projeto base prévio já 
apresentado e aprovado por maioria na passada reunião de câmara de 07 de novembro do 
presente ano e prevê todas as valências pedidas pelo Município de Beja.------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 718)---------------------------------------------- 
 
Os vereadores da CDU votaram favoravelmente mas consideram que o ginásio não devia ser 
concessionado mas sim ser alvo de desenvolvimento de um projeto municipal para as crianças 
e idosos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Registo 8897 de 03 de dezembro de 2018, do Gabinete de Desenvolvimento, 
Empreendedorismo e Inovação, propondo, no âmbito do projeto de implementação de 
Percursos acessíveis na Cidade de Beja, incluindo o Centro Histórico e envolventes, 
enquadrado no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), prioridade de 
investimento PI 4.5 – Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de 
território, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana 
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação – PARU, aviso de 
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abertura de candidatura nº ALT20-06-2018-06, “Implementação de Percursos Acessíveis na 
Cidade de Beja, incluindo o Centro Histórico e envolventes”, a aprovação do projeto de 
execução que contém os seguintes elementos:----------------------------------------------------------------
Memória descritiva com as linhas gerais do que se pretende para a sua intervenção: 
Caraterização da intervenção proposta; Descrição do edificado e Definição e diagnóstico das 
caraterísticas estruturais do elemento objeto de intervenção;--------------------------------------------
Estimativa do custo da obra, no valor de 763.043,47 €, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor 
(6%) que perfaz o valor total de 808.826,08 €;------------------------------------------------------------------
Cronograma de Investimento, com um prazo de execução da obra de 12 meses.--------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 719)---------------------------------------------- 
 
Questionado, o Senhor Presidente da Câmara confirmou tratar-se na globalidade do projeto 
que vinha do mandato anterior, mas que, por razões financeiras, seria executado de forma 
faseada, correspondendo esta obra a um terço do projeto. O Vereador João Rocha referiu 
ainda que existe dinheiro que, se não for gasto, servirá depois para financiar obras que 
estiverem feitas, o que na sua opinião é um risco.------------------------------------------------------------ 
 
Registo 8429 de 15 de novembro de 2018, do Gabinete de Desenvolvimento, 
Empreendedorismo e Inovação, propondo, no âmbito do projeto de construção de um parque 
de estacionamento junto à estação ferroviária, enquadrado no Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano (PEDU), prioridade de investimento PI 4.5 – Mobilidade Urbana – 
PAMUS, aviso de abertura de candidatura nº ALT20-06-2018-06, “Construção de um parque de 
estacionamento junto à estação Ferroviária em Beja”, a aprovação do projeto de execução 
que contém os seguintes elementos:-----------------------------------------------------------------------------
Memória descritiva com as linhas gerais do que se pretende para a sua intervenção: A 
intervenção está confinada aos passeios, a partir da recente intervenção na ligação com a Rua 
da Lavoura, e em 2 dois troços da via de circulação automóvel, na zona da passadeira e frente 
ao edifício da Estação; A importância desta via tanto ao nível da circulação como do ponto de 
vista urbanístico impõe uma urgência em termos interventivos. Será uma intervenção que 
traduzirá uma elevada melhoria ao nível da imagem urbana, com ganhos bastante 
significativos ao nível da circulação e organização do trânsito automóvel e principalmente na 
criação de condições de “excelência” para a circulação do peão.-----------------------------------------
O programa de requalificação do “Largo da Estação” procura responder aos seguintes 
objectios: Garantir a acessibilidade e mobilidade para todos; Promover a segurança dos 
utentes e simultaneamente garantir a transparência na leitura visual dos espaços; Criar 
condições adequadas para o estacionamento de bicicletas; Reorganização do estacionamento 
automóvel; Criar condições adequadas para a paragem e transporte de utentes (autocarro, 

táxis); Criar um percurso organizado e disciplinado ao nível da circulação viária e Proporcionar 
o enquadramento e valorização paisagística do local.-------------------------------------------------------
Estimativa Orçamental, no valor total de 71.281,60 €, a que acresce o IVA à taxa legal em 
vigor.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 720)---------------------------------------------- 
 
O Vereador João Rocha disse que se deveria ver esta questão com as Infraestruturas de 
Portugal no sentido de se aproveitar os terrenos desta entidade, projetando o envolvimento 
de toda aquela zona, não hipotecando assim um desenvolvimento futuro.---------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que se tratava apenas de criar condições, 
principalmente para quem tem mobilidade reduzida e que, no seu entender, não interferia 
numa futura intervenção naquela área.-------------------------------------------------------------------------- 
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2.2. – Propostas de aprovação de apresentação de candidaturas;--------------- 

 
Registo 8746 de 27 de novembro de 2018, do Gabinete de Desenvolvimento, 
Empreendedorismo e Inovação, propondo, no âmbito do Aviso ALT20-16-2018-07, por via da 
prioridade de investimento 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 poluição do ar e a promover medidas de redução de 
ruido, que se possa proceder à apresentação da candidatura “Reabilitação do Mercado 
Municipal de Beja”, com a seguinte estrutura de componentes:----------------------------------------- 
 

Descrição de Componentes 2018 2019 2020 Total Global 

Estudos, Pareceres, Projetos e 
Consultoria 81.717,10 € 60.680,00 € 0,00 € 142.397,10 € 

Serviços de Estudos de Opinião para o 
Mercado Municipal 6.150,00 € 6.150,00 € 

 

Prestação de Serviços de Requalificação 
Funcional e Estudo Prévio do Projeto de 

Arquitetura do Mercado Municipal 24.477,00 € 24.477,00 € 

Trabalhos Preparatórios da Operação 
de Reabilitação do Edifício do Mercado 

Municipal de Beja 20.750,10 € 20.750,10 € 

Projeto de Execução de Requalificação 
do Mercado Municipal 30.340,00 € 60.680,00 € 91.020,00 € 

Outras Despesas 0,00 € 45.669,87 € 45.669,87 € 91.339,74 € 

Fiscalização e Segurança 45.669,87 € 45.669,87 € 91.339,74 € 

Construções Diversas 0,00 € 848.000,00 € 848.000,00 € 1.696.000,00 € 

Empreitada de Reabilitação e 
Requalificação do Mercado Municipal 848.000,00 € 848.000,00 € 1.696.000,00 € 

Ajustamento de Preços (Revisão de 
Preços) 0,00 € 30.812,08 € 30.812,08 € 61.624,16 € 

Revisão de Preços 30.812,08 € 30.812,08 € 61.624,16 € 

Investimento Total Elegível 81.717,10 € 985.161,95 € 924.481,95 € 1.991.361,00 € 
 

O valor total da candidatura a apresentar será de 1.991.361,00 € e o financiamento proposto 
será o seguinte:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Fontes de Financiamento 2018 2019 2020 Total Global 

Comparticipação Comunitária FEDER 52.722,29 € 625.819,94 € 596.457,77 € 1.275.000,00 € 

Município de Beja 28.994,81 € 344.172,01 € 328.024,18 € 701.191,00 € 

Total 81.717,10 € 969.991,95 € 924.481,95 € 1.976.191,00 € 
 

No documento Anexo 2 (PI 6.5) à Adenda de 28/02/2018 ao Contrato de PEDU de Beja, 
celebrado em 31/05/2016, a presente intervenção consta com os seguintes valores: 
Investimento público = 1.500.000,00 €; FEDER = 1.275.000,00 €.------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 721)---------------------------------------------- 
 
Registo 8894 de 03 de dezembro de 2018, do Gabinete de Desenvolvimento, 
Empreendedorismo e Inovação, propondo, no âmbito do Aviso ALT20-06-2018-06 PI 4.5 – 
Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de território, 
nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal 
sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação, que se possa proceder á 
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apresentação da candidatura Implementação de Percursos Acessíveis na Cidade de Beja, 
incluindo o Centro Histórico e envolventes”, com a seguinte estrutura de componentes:-------- 
 

Descrição de Componentes 2018 2019 2020 Total Global 

Estudos, Pareceres, Projetos e 
Consultoria 55.227,00 € 0,00 € 0,00 € 55.227,00 € 

Projeto de Execução de Implementação 
Percursos Acessíveis na Cidade de Beja 55.227,00 € 0,00 € 0,00 € 55.227,00 € 

Outras Despesas 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 5.000,00 € 

Acompanhamento Arqueológico 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 5.000,00 € 

Construções Diversas 0,00 € 404.413,04 € 404.413,04 € 808.826,08 € 

Empreitada de Implementação 
Percursos Acessíveis na Cidade de Beja 0,00 € 404.413,04 € 404.413,04 € 808.826,08 € 

Ajustamento de Preços (Revisão de 
Preços) 0,00 € 8.088,26 € 8.088,26 € 16.176,52 € 

Revisão de Preços 0,00 € 8.088,26 € 8.088,26 € 16.176,52 € 

Investimento Total Elegível 55.227,00 € 415.001,30 € 415.001,30 € 885.229,60 € 
 

O valor total da candidatura (com IVA incluído à taxa legal) a apresentar será de 885.229,60 € e o 
financiamento proposto será o seguinte:------------------------------------------------------------------------ 
 

Fontes de Financiamento 2018 2019 2020 Total Global 

Comparticipação Comunitária FEDER 32.669,40 € 253.165,30 € 253.165,30 € 539.000,00 € 

Município de Beja 22.557,60 € 161.836,00 € 161.836,00 € 346.229,60 € 

Total 55.227,00 € 415.001,30 € 415.001,30 € 885.229,60 € 
 

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 722)---------------------------------------------- 
 
Registo 8415 de 15 de novembro de 2018, do Gabinete de Desenvolvimento, 
Empreendedorismo e Inovação, propondo a aprovação da proposta que se apresenta e que 
constitui objeto de candidatura da Câmara Municipal de Beja ao Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano (PEDU) PI 4.5 – Mobilidade Urbana – PAMUS, aviso de abertura de 
candidatura nº ALT20-06-2018-06, “Construção de um parque de estacionamento junto à 
estação Ferroviária em Beja”, a submeter até ao final do ano de 2018---------------------------------
Este arruamento, único acesso à estação ferroviária da cidade, assume uma importância fulcral 
em termos de mobilidade da população residente e visitantes.-------------------------------------------
Assume uma ligação privilegiada com centro histórico da cidade, dada a sua proximidade, bem 
como com as vias circundantes, Rua Pedro Victor e Rua General Teófilo Trindade (recentemente 

requalificada) no âmbito deste programa.------------------------------------------------------------------------
A intervenção está confinada aos passeios, a partir da recente intervenção na ligação com a 
Rua da Lavoura, e em 2 dois troços da via de circulação automóvel, na zona da passadeira e 
frente ao edifício da Estação.---------------------------------------------------------------------------------------
Atualmente o espaço apresenta uma imagem urbana bastante descaracterizada ao nível do 
espaço público, tanto ao nível da estrutura viária bem como dos passeios adjacentes.-------------
O estacionamento desorganizado e muitas vezes em cima dos passeios, a própria anarquia em 
termos de circulação bem como o mau estado dos passeios em calçada irregular com 
bastantes depressões fomentam aos utentes uma sensação bastante negativa em termos 
visuais e funcionais, situação que nada se coaduna com as características de utilização 
necessárias de uma estação ferroviária.-------------------------------------------------------------------------
A acessibilidade, em termos pedonais, é bastante condicionada tanto ao nível do pavimento 
bem como na existência de alguns desníveis e na própria exiguidade do troço de passeio a 
poente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara Municipal reconhece a urgente necessidade de intervir e construir um parque de 
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estacionamento, através de uma intervenção no valor de 88.614,08 €, IVA incluído, distribuído 
desta forma:------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Designação das 
componentes/Ações 

 Valor previsto 
a adjudicar 

IVA Total 
Adjudicação 

Construções Diversas Empreitada do parque de 
estacionamento 

71.281,60 € 4.276,90 € 75.558,50 € 

Outros Serviços Fiscalização e Segurança 5.000,00 € 1.150,00 € 6.150,00 € 

Arqueologia 5.000,00 € 1.150,00 € 6.150,00 € 

Revisão de Preços (1% do valor empreitada) 712,82 € 42,77 € 755,58 € 

TOTAL 81.994,42 € 6.619,66 € 88.614,08 € 
 

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 723)---------------------------------------------- 
 
Registo 8301 de 12 de novembro de 2018, do Gabinete de Desenvolvimento, 
Empreendedorismo e Inovação, propondo a aprovação da proposta que se apresenta e que 
constitui objeto de candidatura da Câmara Municipal de Beja ao Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano (PEDU) prioridade de investimento PI 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 d redução de ruído”, aviso de abertura de candidatura nº ALT20-16-2018-07, 
“Reabilitação da Praça Dr. Carlos Moreira em Beringel”.---------------------------------------------------
Este projeto insere-se na missão de contribuir para a adoção de medidas destinadas a 
melhorar o ambiente urbano na vila de Beringel, através da requalificação do espaço central 
de convívio da população e que necessita de ser intervencionado, para que seja possível a 
dinamização do espaço de outra forma, que atualmente não é possível.-------------------------------
A intervenção no valor de 273.003,00 €, já com IVA à taxa legal em vigor será candidatada à 
taxa de cofinanciamento de 46.5% conforme o proposto na reprogramação financeira do PEDU 

entregue a 06 de novembro de 2018.-----------------------------------------------------------------------------
A candidatura deverá ser apresentada até ao final do ano e prevê a intervenção no espaço 
urbano e revisão de preços, sendo que a fiscalização dos trabalhos será feita internamente. As 
componentes/ações previstas são as seguintes, de acordo com a calendarização que se 
apresenta:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Repartição Anual do Investimento por Fonte de Financiamento (Candidatura) 

Ano  % Execução FEDER/FC Autarquia Local Despesa Pública 

2019 Empreitada 
Fiscalização 
Arqueologia 
Revisão Preços 

 
35.445,63 € 

 
30.128,79 € 

 
5.316,84 € 

 
35.445,63 € 

2020 Empreitada 
Fiscalização 
Arqueologia 
Revisão Preços 

 
53.168,45 € 

 
45.193,18 € 

 
7.975,27 € 

 
53.168,45 € 

TOTAL   88.614,08 € 75.321,97 € 13.292,11 € 88.614,08 € 

% Execução - considerou-se 40% dos trabalhos no ano 2019 e 60% em 2020 

Cálculo da taxa de cofinanciamento 

 Investimento Público FEDER 

Reprogramação PEDU (apresentada em 06-11-2018) 68.891,25 € 58.557,56 € 

Cálculo Tx Cofinanciamento (valor FEDER/inv. candidatado) 66,08%  
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Repartição do Investimento por Componentes 

Componentes Rubricas Valor de 
adjudicação 

IVA Total 
Adjudicação 

16 - Construções Diversas Empreitada 255.000,00 € 15.300,00 € 270.300,00 € 

27 - Ajustamento de Preços Revisão de 
Preços 

2.550,00 € 153,00 € 2.703,00 € 

TOTAL  257.550,00 € 15.453,00 € 273.003,00 € 
 

Repartição Anual do Investimento por Fonte de Financiamento (Candidatura)   

Ano Rubricas FEDER Autarquia Local Despesa Pública 

2019 Empreitada | Revisão de preços 126.946,40 € 146.056,61 € 273.003,00 € 

TOTAL  126.946,40 € 146.056,61 € 273.003,00 € 
 

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 724)---------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de atualização das Plantas de Suporte do Plano 
Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU);------------------------------------------ 

 
Registo 8653 de 23 de novembro de 2018, do Gabinete de Desenvolvimento, 
Empreendedorismo e Inovação, dando conhecimento que após a atualização e reprogramação 
efetuada ao PEDU – Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Beja a 15 de fevereiro de 
2018, tendo sido a mesma aprovada com posterior assinatura da adenda ao contrato a 28 de 
fevereiro, foram apresentadas as intervenções identificadas de acordo com o quadro 
seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

QUADRO DE FINANCIAMENTO POR PRIORIDADE DE INVESTIMENTO 
PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BEJA 

(informação que se reporta a fevereiro de 2018) 

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 

Intervenções Promotor Investimento 
Público (€) 

FEDER (€) 

Ligação Pedonal da Rua Capitão João 
Francisco Sousa às Portas de Mértola e 

criação do Parque Vista Alegre 

 
Município de Beja 

 
253.785,48 

 
215.717,66 

Reabilitação da Muralha e Logradouro do 
Clube Bejense 

Município de Beja 392.835,75 333.910,39 

Reabilitação do edifício do Mercado 
Municipal de Beja 

Município de Beja 1.500.000,00 1.275.000,00 

Reabilitação do edifício municipal do antigo 
clube Bejense para “espaço criativo" - 

incubadora de empresas nas áreas de artes 
plásticas e multimédia 

 
Município de Beja 

 
388.804,61 

 
330.483,92 

Reabilitação e Refuncionalização do Edifício 
da Piscina Descoberta 

Município de Beja 834.646,63 709.449,64 

Requalificação da Rua Teófilo da Trindade Município de Beja 797.057,34 677.498,74 

Requalificação da Rua da Lavoura Município de Beja 1.161.551,28 987.318,59 

Reabilitação do edifício da Casa da Cultura Município de Beja 536.630,87 456.136,24 

Reabilitação da Praça Dr. Carlos Moreira Município de Beja 149.475,64 127.054,29 

Total PI 6.5  6.014.787,60 5.112.569,46 
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9.8 - A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das comunidades 
desfavorecidas em zonas urbanas e rurais 

Intervenções Promotor Investimento 
Público (€) 

FEDER (€) 

Requalificação dos espaços públicos no Bairro 
Social Beja II (construção de parque urbano 

de lazer, requalificação de arruamentos, 
estacionamentos e passeios) 

 
Município de Beja 

 
338.568,41 

 
287.783,15 

Reabilitação de edifícios de habitação social 
de propriedade mista – Bairro Beja II 

Município de Beja 690.804,61 587.183,92 

Total PI 9.8   1.029.373,02 874.967,07 
 

As intervenções estão assinaladas nas peças desenhadas, as quais se anexam, de acordo com 
as seguintes prioridades de investimento:-----------------------------------------------------------------------
a) Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades a 
reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução de ruído (6.5);-----------------------------
b) Concessão de apoio à regeneração física, económica e social das comunidades 
desfavorecidas em zonas urbanas e rurais (9.8).---------------------------------------------------------------
Deste modo, propõe-se a aprovação das peças desenhadas de apresentação do Plano 
Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU).--------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 725)---------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Proposta de abertura de concurso público;------------------------------------------ 
 
Registo nº 8870, de 30 de novembro de 2018, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo, para os efeitos previstos no artigo 38º do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com a redação dada pelo Decreto-Lei 
nº 111-B/2017, de 31 de agosto e de acordo com a alínea b) do artigo 19º do mesmo diploma, 
a aprovação do projeto de execução e das restantes peças do procedimento com vista à 
abertura de concurso público para a realização da empreitada de reabilitação de edifício, sito 
na Praça da República, nº 29, em Beja.--------------------------------------------------------------------------
Ao abrigo do nº 2 do artigo 40º do CCP, propõe-se também a aprovação da minuta do anúncio 
a publicar em Diário da República e que faz parte do processo.-------------------------------------------
O preço base estimado para esta empreitada é de 290.000,00 € + IVA, resultando o mesmo do 
orçamento elaborado pelos projetistas contratados para a elaboração deste projeto.--------------
Atendendo aos prazos previstos para a tramitação dos procedimentos pré-contratuais para 
este concurso público, prevê-se que a execução física e financeira desta empreitada ocorra em 
2019 e 2020. Como, ao abrigo da alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei dos Compromissos e 
Pagamentos em Atraso a Entidades Públicas, a assunção de compromissos plurianuais está 
sujeita a autorização prévia da Assembleia Municipal, deverá submeter-se a esse órgão a 
aprovação da seguinte distribuição de encargos.--------------------------------------------------------------
2019 ……………………………………………………………………………………………………………. 217.500,00 € + IVA 
2020 ……………………………………………………………………………………………………………… 72.500,00 € + IVA 
O critério de adjudicação das propostas é o da proposta economicamente mais vantajosa e 
encontra-se referido na cláusula 12ª do programa de concurso.------------------------------------------
O prazo de execução da obra será de 365 dias.----------------------------------------------------------------
Ao abrigo do artigo 67º, nº 1 do CCP, propõe-se a nomeação dos seguintes técnicos para 
membros do júri do procedimento:-------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Engº Alexandre Nuno de Freitas Rebelo Araújo;-----------------------------------------------
Vogais efetivos: Engº António Manuel Coelho Fialho e Engº Luís José de Brito Camacho 
Barriga;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Técnico Profissional Cláudio Manuel Martins Tavares e Arqtª Ana Teresa Pós 
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de Mina Coelho.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propõe-se igualmente que sejam delegadas no júri todas as competências inerentes aos 
procedimentos pré-contratuais a realizar no âmbito do CCP, sem prejuízo do referido no nº 2 
do seu artigo 69º.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos da tramitação do procedimento na plataforma eletrónica SaphetyGov, propõe-se 
a designação como gestores deste procedimento os colaboradores Luís Barriga, Cláudio 
Tavares e José António Serra. Como representantes da entidade adjudicante para a 
comunicação da decisão de contratar em plataforma, poderão designar-se Luís Barriga e 
António Fialho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

726)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Os vereadores da CDU abstiveram-se na presente deliberação porque embora concordem com 
a reabilitação do edifício, o projeto que tinham preconizado era para instalação do Centro de 
Desenvolvimento Local que previa posteriormente a ligação a este edifício e não para o efeito 
agora pretendido, que traria pessoas para o centro, não sendo a cedência de habitação uma 
competência da Câmara Municipal.------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Pedido de prorrogação do prazo fixado para apresentação de 
propostas;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Registo nº 8854, de 30 de novembro de 2018, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, dando conhecimento que estando a decorrer o prazo para entrega das propostas do 
concurso público referente à empreitada de reabilitação do logradouro do Clube Bejense, 
em Beja, solicitou um dos interessados, a empresa STAP, S.A., que o prazo fixado inicialmente 
fosse prorrogado, atendendo à complexidade da obra e a algumas dificuldades na obtenção de 
cotações para alguns dos trabalhos previstos.------------------------------------------------------------------
O prazo fixado inicialmente no programa de procedimento foi de 15 dias (com término no 

próximo dia 07 de dezembro de 2018), o qual se considerou razoável faze à natureza e dimensão 
da obra, mas havendo esta solicitação e pelo facto de, até ao momento, haver muito poucas 
empresas interessadas no procedimento, propõe-se que, ao abrigo do nº 3 do artigo 64º do 
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com a 
redação dada pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto, o prazo para a presentação de 
propostas seja prorrogado por mais 10 dias.--------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 727)---------------------------------------------- 
 
 

2.6. – Proposta de aprovação de revisões de preços;------------------------------------- 

 
Registo nº 8461, de 16 de novembro de 2018, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo a aprovação do valor final da revisão de preços da empreitada de 
reabilitação do antigo edifício do Clube Bejense (Espaço Criativo), em Beja, cujo valor total é 
de 5.676,26 € + IVA.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 728)---------------------------------------------- 
 
Registo nº 2649, de 09 de abril de 2018, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, dando conhecimento da atualização do cálculo de revisão de preços da empreitada 
de instalações de apoio ao polidesportivo do Bairro dos Moinhos, em Beja, cujo valor é nulo. 
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 729)---------------------------------------------- 
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Registo nº 2649, de 09 de abril de 2018, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, dando conhecimento que na reunião de câmara realizada em 18 de julho de 2018, foi 
aprovada a revisão de preços definitiva da empreitada de remodelação de zonas verdes no 
Bairro Social, em Beja, no valor de 1.227,62 € + IVA.---------------------------------------------------------
Posteriormente e após comunicação da sua aprovação, veio o empreiteiro reclamar sobre os 
valores calculados, tendo-se verificado efetivamente um erro na indicação do mês base de 
referência para efeitos de revisão, resultando o seu novo cálculo no valor de 1.333,63 € + IVA, 
que propõe agora aprovar.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 730)---------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Proposta de aprovação do Memorando de Entendimento;---------------- 
 
Registo 8570 de 21 de novembro de 2018, do Gabinete de Desenvolvimento, 
Empreendedorismo e Inovação, dando conhecimento que com a assinatura do contrato de 
consignação da obra de empreitada para a construção de infraestruturas da Área de 
Acolhimento Empresarial da Expansão Norte, que teve lugar no dia 19 deste mês é de parecer 
que se pode proceder à retomada da assinatura dos memorandos de investimento, 
respeitantes aos lotes já atribuídos, conforme parecer, que teve despacho favorável do Senhor 
Presidente da Câmara, datado de 5 de fevereiro de 2018.--------------------------------------------------
Assim propõe-se a aprovação do memorando de entendimento a celebrar entre o Município 
de Beja e Valentim da Palma Marçalo, que constitui documento anexo número um que faz 
parte integrante da presente ata, após o que será possível iniciar os procedimentos para a 
celebração da escritura de alienação do lote.------------------------------------------------------------------
O conteúdo do memorando é do conhecimento do promotor do investimento, carpintaria 
industrial, que manifestou a sua concordância com o mesmo.--------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU, por 
considerarem que a Câmara Municipal deveria assumir os custos inerentes à infraestruturação 
dos lotes.(Deliberação nº 731)--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Proposta de aprovação de Projetos de Regulamentos para 
submissão a consulta pública;--------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente o Projeto de Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, que constitui 
documento anexo número dois e faz parte integrante da presente ata, que tem como objetivo 
definir as regras a que obedece a prestação de serviço de gestão de resíduos urbanos e a 
limpeza urbana no Município de Beja, bem como a gestão de resíduos de construção e 
demolição sob sua responsabilidade.----------- -----------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter o projeto a consulta pública.(Deliberação 

nº 732)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Presente o Projeto de Regulamento de Arrendamento de Habitação Acessível a Agregados 
Familiares Jovens do Município de Beja, que constitui documento anexo número três e faz 
parte integrante da presente ata, que tem como objetivo dinamizar e revitalizar a zona central 
histórica da cidade, promover o acesso ao arrendamento habitacional a custos controlados, 
garantir o uso de imóveis devolutos e, função do interesse público e assegurar a manutenção e 
conservação do edificado municipal.------------------------------------------------------------------------------
Questionado o Senhor Presidente da Câmara esclareceu que o Regulamento se referia 
exclusivamente a 15 fogos.------------------------------------------------------------------------------------------
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Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter o projeto a consulta pública.(Deliberação 

nº 733)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Presente o Projeto de Regulamento do Conselho Municipal para a Inclusão das Pessoas com 
Deficiência do Município de Beja, que constitui documento anexo número quatro e faz parte 
integrante da presente ata, que possui uma natureza consultiva orientada para a igualdade de 
oportunidades e a inclusão social de pessoas com deficiência e tem como objetivo promover e 
valorizar a cidadania, bem como a das organizações sem fins lucrativos, com respostas sociais 
nesta área, representativas do Concelho de Beja.------------------------------------------------------------- 
 
O Vereador Vitor Picado questionou se o programa de acompanhamento de língua gestual, 
que existia, está incluído, tendo respondido a vereadora Marisa Saturnino que o mesmo está 
ativo, mas que teria de confirmar.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter o projeto a consulta pública.(Deliberação 

nº 734)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Proposta de aprovação de Edital – Posse Administrativa;------------------ 
 
Presente o Edital – Posse Administrativa da Sede da Associação de Surdos de Beja, sita no 
edifício da antiga Escola Básica nº 4, sito na Rua Infante D. Henrique, em Beja:--------------------
“O Presidente da Câmara Municipal de Beja, Paulo Jorge Lúcio Arsénio, em cumprimento da 
deliberação da respetiva Câmara Municipal, de 06 de dezembro de 2018, que aprovou o 
presente edital, faz saber publicamente, que, nos termos do artigo 112º, alínea d) do Código 
do Procedimento Administrativo, doravante designado por CPA, e, nos termos do artigos 106º 
e 107º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, é notificada a 
Associação de Surdos de Beja, na pessoa do seu legal representante, com sede nas instalações 
do prédio, constante do edifício da antiga Escola Básica nº 4, sito na Rua Infante D. Henrique, 
em Beja, onde funciona a sede de várias associações de intervenção social do Concelho de 
Beja, de que o Município irá tomar posse administrativa das referidas instalações, cedidas por 
esta autarquia à notificada, em regime de comodato, cujo contrato foi outorgado em 18 de 
dezembro de 2013, entre o Município de Beja e a comodatária, uma vez que as mesas se 
encontra encerradas, há vários anos, desconhecendo-se o paradeiro dos representantes da 
referida associação, apesar de terem sido frustradas as várias tentativas de notificação postal 
da notificada. Posto isto e demais atos, é determinado que a posse administrativa ocorrerá em 
…, de …, de 2018, pelas … horas.-----------------------------------------------------------------------------------
Para os devidos efeitos, o presente edital é fixado nos lugares de estilo do concelho de Beja e 
publicitado no sítio da internet deste município, incluindo no respetivo boletim eletrónico, nos 
termos do artigo 56º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e 113º nº 8 do CPA.”-------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 735)---------------------------------------------- 
 
 

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

 
Requerido por Francisco Revez Conduto, que pretendendo vender o prédio sito na Rua 1º de 
Dezembro, nº 21, pelo valor de 85.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta 
pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e venda. 
Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação, interesse no exercício do mesmo.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 736)-------- 
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Requerido por Novo Banco, S.A., que pretendendo vender a fração U do prédio sito na Rua 5 
de Outubro, nº 24 A-R, em Beja, pelo valor de 19.706,00 €, 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 737)-------- 
 
Requerido por Novo Banco, S.A., que pretendendo vender a fração Z do prédio sito na Rua Frei 
Amador Arrais, nº 9, em Beja, pelo valor de 42.959,00 €, 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 738)-------- 
 
Requerido por Novo Banco, S.A., que pretendendo vender a fração H do prédio sito na Rua das 
Forças Armadas, nº 1, 3º esqº, em Beja, pelo valor de 70.618,00 €, 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 739)-------- 
 
Requerido por FUNGERE – Fundo de Gestão de Património Imobiliário, que pretendendo 
vender o Lote F1 da Urbanização Quinta D’El Rey, em Beja, pelo valor de 87.920,00 €, 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 740)-------- 
 
 

2.11. – Pedido de certidão para fracionamento e emparcelamento de 
prédios;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado por Francisco José Rodrigues Mestre, a emissão de certidão em como não há 
inconveniente na operação de fracionamento dos prédios rústicos nos

 7 e 24 da Secção H em 
dois lotes e emparcelamento de cada um deles com os prédios confinantes nos

 7 e 25 da 
Secção K, todos eles localizados na União de Freguesias de Salvada e Quintos, Concelho de 
Beja, resultando daí igualmente os mesmos dois prédios, mas com extremas diferentes das 
iniciais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 741)---------------------------------------------- 

 
 

2.12. – Pedidos de apoio;----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Coro de Câmara de Beja, um apoio para fazer face às despesas com a 
realização do tradicional Concerto para o Natal, que se realizará dia 15 de dezembro de 2018 
no Pax-Júlia Teatro Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio no valor de 3.000,00 €.(Deliberação nº 742)--- 
 
Solicitado pela Fundação de Solidariedade Social “Lar e Centro de Dia Nobre Freire”, no 
âmbito do Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições Particulares de 
Solidariedade Social.--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Analisado o relatório de atividades de 2017 e o plano de atividades de 2018 e tendo em 
consideração a dinâmica e trabalho reconhecido ao nível do funcionamento enquanto parceiro 
da Rede Social do Concelho de Beja, propõe-se a atribuição de um apoio financeiro de 850,00 
€ por forma a fazer face às despesas correntes inerentes ao trabalho diário com a população 
iodosa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 850,00 €.(Deliberação nº 743)-- 
 
Solicitado pela Fundação Manuel Gerardo de Sousa e Castro, a atribuição de um apoio 
financeiro para uma atividade pontual enquadrada no Programa B/Apoio à Dinamização de 
Atividades Pontuais das Instituições Particulares de Solidariedade Social.------------------------------
A atividade que pretendem desenvolver é no âmbito do 85º aniversário da Fundação, tendo 
solicitado um apoio de 1.500,00 €. O programa existente de apoio à dinamização de atividades 
pontuais prevê a comparticipação até 75%, que neste caso será de 1.125,00 €.----------------------
Atendendo a que se considera uma atividade de grande importância e numa lógica de 
transparência e igualdade, propõe-se a comparticipação no valor de 500,00 €.-----------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 500,00 €.(Deliberação nº 744)-- 
 
Solicitado pela AMEC – Associação dos Mediadores Ciganos de Portugal, no âmbito do 
Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições Particulares de Solidariedade 
Social.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analisado o plano de atividades e a documentação relativa à associação e tendo em 
consideração a importância do trabalho desenvolvido na comunidade de etnia cigana e 
também a participação na Rede Social do Concelho de Beja, propõe-se a atribuição de um 
apoio financeiro de 850,00 €, valor idêntico para todas as instituições que o solicitarem.---------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 850,00 €.(Deliberação nº 745)-- 
 
 

2.13. – Pedido de restituição de taxa de inscrição no stand Beja Brava, no 
âmbito da Patrimónios do Sul;-------------------------------------------------------------------------- 
 
Informação de 19 de novembro de 2018, do Gabinete de Eventos e Turismo, dando 
conhecimento que no âmbito da Patrimónios do Sul, o Senhor Bento Castelhano, pagou a taxa 
de inscrição do stand Beja Brava, no valor de 123, 00 €. No entanto os expositores da Beja 
Brava não pagavam inscrição por não comercializarem produtos na feira, pelo que se propõe a 
devolução do valor pago.--------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 746)---------------------------------------------- 
 
 

2.14. – Proposta de anulação de faturas – Serviço de Ação Social Escolar;- 

 
Registo nº 8613 de 22 de novembro de 2018 do Serviço de Ação Social Escolar, dando 
conhecimento que de acordo com o comprovativo do posicionamento do escalão de abono da 
Segurança Social entregues pela encarregada de educação Ana José Gaspar Pacheco, 
confirma-se que a aluna recebe abono de família, posicionada no 1º escalão (A) desde janeiro 
de 2018, o que confere uma comparticipação de 100% na alimentação e no prolongamento, 
no âmbito da ação social escolar.----------------------------------------------------------------------------------
Com base na documentação que os serviços dispunham, e que constitui o processo do ano 
letivo 2017/2018, os meses de janeiro a junho de 2018, foram faturados pelo escalão (B) (50% 

da comparticipação), a que correspondem as faturas nº 004/583, no valor de 27,74 €, nº 
004/831, no valor de 18,98 €, nº 004/1022, no valor de 19,71 €, nº 004/1477, no valor de 
20,44 €, nº 004/1819, no valor de 26,28 €, nº 004/2276, no valor de 27,74 € e nº 004/2422, no 
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valor de 10,22 €, e cuja anulação agora se solicita.------------------------------------------------------------
Foi deliberado anular por unanimidade.(Deliberação nº 747)------------------------------------------------ 
 
Registo nº 8623 de 22 de novembro de 2018 do Serviço de Ação Social Escolar, solicitando a 
anulação da fatura nº 004/2798, no valor de 14,60 €, em nome de Helena Maria dos Santos 
Raposo, uma vez que houve um lapso no preenchimento dos mapas.----------------------------------
Foi deliberado anular por unanimidade.(Deliberação nº 748)------------------------------------------------ 
 
Registo nº 8626 de 22 de novembro de 2018 do Serviço de Ação Social Escolar, solicitando a 
anulação da fatura nº 004/2803, no valor de 14,60 €, em nome de Ana Rute Paulino da Silva 
Mesquita, uma vez que houve um lapso no preenchimento dos mapas.--------------------------------
Foi deliberado anular por unanimidade.(Deliberação nº 749)------------------------------------------------ 
 
Registo nº 8630 de 22 de novembro de 2018 do Serviço de Ação Social Escolar, solicitando a 
anulação da fatura nº 004/3017, no valor de 5,11 €, em nome de Rute Cristina Flor Gomes 
Bicho, que foi indevidamente emitida.---------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado anular por unanimidade.(Deliberação nº 750)------------------------------------------------ 
 
 

2.15. – Pedido de isenção de pagamento taxas devidas pela emissão da 
autorização de utilização no âmbito do Proc. nº 111/2007 PC;-------------------- 
 
Solicitado pelo Centro de Cultura e Desporto do Bairro de Nossa Senhora da Conceição, a 
isenção de pagamento taxas devidas pela emissão da autorização de utilização, no âmbito do 
Proc. nº 111/2007 PC.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 751)----------------------------------------------- 
 
 

2.16. – Pedido de isenção de pagamento taxas devidas pelo 
licenciamento das obras de alteração e ampliação de residencial de 
idosos;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Solicitado pela Cruz Vermelha Portuguesa, a isenção de pagamento taxas devidas pelo 
licenciamento das obras de alteração e ampliação de residencial de idosos, sita na Rua D. 
Afonso III, nº 1, em Beja, no âmbito do Proc. nº 98/2018 PC.------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 752)----------------------------------------------- 
 
 

2.17. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licença da atividade de realização de espetáculo de natureza 
desportiva;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo CERCIBEJA – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas, 
a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença da atividade de realização 
de espetáculo de natureza desportiva, no âmbito da realização do evento Noite Colorida, que 
se realizou dia 03 de dezembro de 2018.------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 753)----------------------------------------------- 
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2.18. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído e licenças de recinto improvisado;---------------- 

 
Solicitado por Eva Maria José Van Den Berg, proprietária do Circo Nederland, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído e da licença de recinto 
itinerante, para realização dos espetáculos do Circo Nederland, dias 04, 05 e 06 de janeiro de 
2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado indeferir por maioria com os votos contra dos vereadores da CDU, por 
considerarem que esta atividade devia ser apoiada.(Deliberação nº 754)-------------------------------- 
 
Solicitado por Maria Adélia da Silva, representante da Comissão de Festas de Salvada, a 
isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído e da licença 
de recinto improvisado, para realização das tradicionais Festas da Salvada, dias 07 e 08 de 
dezembro de 2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 755)----------------------------------------------- 
 
Solicitado por Nelson Cigarro Unipessoal, Ldª, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído para realização de matiné no estabelecimento de bebidas 
sito no Jardim do Bacalhau, no passado dia 25 de novembro de 2018.----------------------------------
Foi deliberado indeferir por maioria com os votos contra dos vereadores da CDU, por 
considerarem que são iniciativas que dinamizam os espaços e deviam ser apoiadas.(Deliberação 

nº 756)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda informou, relativamente à isenção solicitada pelo concessionário do 
Jardim do Bacalhau, que esta proposta de indeferimento se refere a uma atividade passada. 
Contudo as iniciativas têm sido feitas, não com caráter pontual mas sim com caráter regular, 
que exigem outro tipo de licenciamento para além das reclamações existentes dos moradores 
do ruído provocado sistematicamente durante os fins-de-semana, nomeadamente de jovens 
que não conseguem estudar e portanto esta atividade terá de ser devidamente enquadrada, 
daí já terem sido negadas algumas licenças.-------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.19. – Pedido de isenção de pagamento de taxas relativo à cedência de 
transporte;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo MURPI – Associação dos Reformados, Pensionistas e Idosos, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Lisboa.------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 757)----------------------------------------------- 
 
 

2.20. – Resumo Diário de Tesouraria nº 231, relativo ao dia cinco de 
dezembro de dois mil e dezoito;----------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de novecentos e 
quarenta e seis mil, quinhentos e setenta e oito euros e quinze cêntimos, sendo trezentos e 
quarenta e quatro mil, setecentos e trinta e cinco euros oitenta e seis cêntimos de operações 
orçamentais e seiscentos e um mil, oitocentos e quarenta e dois euros e vinte e nove 
cêntimos de operações não orçamentais.-----------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3. – Período de Intervenção do Público;---------------------------------------------------------- 

 
O munícipe João Paulo Ramôa propôs que fosse atribuído a uma Rua da cidade o nome do 
Comendador Leonel Cameirinha, que foi uma referência da nossa sociedade nas suas várias 
vertentes em que interveio na cidade de Beja, do ponto de vista económico, político e social.---
Em seguida e em nome da Santa Casa da Misericórdia, referiu que, como alguns dos presentes 
saberão, circulou na comunicação social uma denúncia extremamente grave sobre umas 
intervenções que estavam a ser executadas. Houve um momento de explicar, de expor e de 
mostrar a tudo o que é órgão de comunicação social, aos responsáveis da Direção Regional de 
Cultura e à Câmara Municipal de Beja, que verificaram o óbvio e agora é o momento de atuar. 
Hoje em dia vive-se um momento de participações anónimas e falsas, como é este caso, emails 
e perfis falsos e isto são factos que têm que começar a ser encarados como normais, mas há 
outro momento que é o da responsabilidade e portanto, uma vez que na denúncia foi colocada 
também uma questão sobre um técnico municipal que passou pelo local e disse, segundo o 
que está escrito: “façam, façam depressa para que ninguém saiba.”, quis transmitir que a 
Santa Casa irá fazer a participação ao Ministério Público para investigar, porque querem saber 
quem foi, e provavelmente a Câmara Municipal será também envolvida tendo em conta 
aquele parágrafo que referiu, disse.------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que a Câmara Municipal de Beja se irá 
esforçar para encontrar uma solução que seja meritória e valorize a figura do Comendador 
Leonel Cameirinha.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à segunda questão, que foi bastante grave, informou que receberam um email 
enviado pela Diretora Regional de Cultura a alertar que tinha havido uma denúncia 
fundamentada com muitos pormenores sobre obras que poderiam estar a ferir a história do 
edifício da Santa Casa da Misericórdia, nomeadamente na capela e farmácia e nessa mesma 
tarde o vereador Luís Miranda deslocou-se ao local para averiguar a situação no sentido de 
parar tudo o que estivesse a acontecer até a Direção de Cultura vir ao espaço. Foi tudo 
resolvido com bastante rapidez e a Diretora Regional de Cultura dois dias depois telefonou-lhe 
a dizer que era tudo “fake news”, nada daquilo é verdade. Foram também confrontados pelo 
Jornal Diário do Alentejo com perguntas sobre a matéria às quais a autarquia não respondeu, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda referiu que de facto houve uma denúncia que ele na sua ingenuidade 
pensaria até que estava assinada mas pelos vistos o nome não corresponde à pessoa e a 
gravidade do assunto merece a atenção referida pelo Engº João Paulo Ramôa porque foram 
questionados por vários órgãos de comunicação social local e nacional, que tiveram acesso à 
denúncia e que não sabe até que ponto não terão tido acesso ao verdadeiro nome do 
denunciante, pondo em causa a ação da Santa Casa da Misericórdia e também criticando a não 
ação da Câmara Municipal. O executivo não responde a denúncias anónima e por isso não 
responderam a nenhum órgão de comunicação social sobre a matéria. De imediato convocou a 
Chefe de Divisão e a fiscalização e ele próprio acompanhou-os ao local e aquilo que verificaram 
foi que o pavimento da Capela da Nossa Senhora da Piedade tinha sido afagado e envernizado 
o que configura numa simples manutenção do espaço e na farmácia tinha sido retirado um 
teto falso que estava em muito mau estado ficando à mostra uns frescos que estavam 
protegidos por uma rede mosquiteira, dando de seguida instruções para que não fizessem 
mais nada até os técnicos da Direção Regional de Cultura pudessem verificar a situação e lhes 
dessem o conforto da sua informação. Nesse próprio dia os técnicos averiguaram a situação e 
como nada havia para relatar nada foi relatado e portanto da parte da Câmara Municipal não 
há disponibilidade para alimentar este tipo de notícias e esta sede de notícias. Relativamente à 
questão colocada pelo Engº Paulo Ramôa de tentar saber quem foi o denunciante e agir 
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judicialmente, a Câmara Municipal acompanhará a Santa Casa da Misericórdia nesses 
procedimentos, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

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

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

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

O Presidente da Câmara 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

O Assistente Técnico 
 

 
__________________ 

João Daniel Frazão Felíci0

 

Aprovada por unanimidade em reunião 

de câmara realizada em 19 de 

dezembro de 2018 
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