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Ata em minuta;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nos termos e para os efeitos do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, foram aprovados na reunião pública de câmara de vinte e um 
de junho de dois mil e dezassete, as propostas a seguir discriminadas, 
constituindo o presente documento e os originais dos referidos 
documentos, a ata em minuta:-------------------------------------------------------------------------- 

 

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

1.1. – Proposta de aprovação da ata nº 11/2017, relativa à reunião de 
câmara realizada em sete de junho de dois mil e dezassete, que colocada à 
votação de acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 
75/2013, de doze de setembro e depois de previamente distribuída por 
todos os eleitos foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------------- 
 

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

2.1. – Proposta de aprovação do Relatório de Gestão Consolidado do 
Município de Beja relativo ao ano 2016.-----------------------------------------------------------

Aprovada por maioria com as abstenções dos vereadores do PS e 

submetida à Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------------- 
 

2.2. – Proposta de abertura de procedimento por concurso público para a 
empreitada de reabilitação de 9 edifícios no Bairro Beja II – Fase 2;--------------

Aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 
 

2.3. – Proposta de alteração do Plano Diretor Municipal de Beja por 
adaptação ao Plano de Ordenamento da Albufeira de Águas Públicas do 
Roxo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovada por unanimidade e submetida à Assembleia Municipal.------------- 
 

2.4. – Proposta de prorrogação do prazo de desocupação da fração C do 
prédio sito na Rua do Sembrano, nos 72, 74, 76 e 78, em Beja, para 
permitir a execução da empreitada de reabilitação do antigo edifício do 
Clube Bejense (Espaço Criativo) e o inerente pagamento pela impossibilidade 
total do seu uso pelos respetivos proprietários.-----------------------------------------------

Aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 
 

2.5. – Proposta de doação de parte de seis prédios ao Município de Beja, 
em área abrangida pelo Plano de Pormenor do Bairro da Mouraria, pelos 
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Herdeiros de António Bernardino Pires.------------------------------------------------------------

Aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 
 

2.6. – Certidão comprovativa de destaque de parcela do prédio sito na Rua 
Dr. Jaime António Palma Mira, nos 34 e 34-A, em Beja, solicitado por Cubo 
– Empresa de Construções, SA.---------------------------------------------------------------------------

Aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 

 

2.7. – Pedido de certidão de direito de preferência sobre a escritura de 
compra e venda do prédio sito na Rua João Conforte, nos 15, 17 e 9 e Largo 
de Santa Maria, nº 1, em Beja, solicitado por João Manuel Coelho Nunes.---

Aprovado por unanimidade não exercer o direito de preferência.-------------- 

 

2.8. – Proposta de aprovação de minutas:--------------------------------------------------------

2.8.1. – contrato de compra e venda com o arrendatário Aníbal Rosa 
palma e Maria da Luz Pires Palma, referente ao arrendado sito na Rua 
Sousa Porto, nº 89, 1º dtº, em Beja.------------------------------------------------------------------

Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 

 

2.8.2. – contrato avulso de arrendamento rural com Emília Teresa 
Ramires, Cabeça de Casal da Herdade de Setor Agrícola, do prédio rústico 
denominado Courela da Atalaia, sito na freguesia de Salvada.-----------------------

Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 

 

2.9. – Incumprimento do contrato de concessão do café-esplanada Jardim 
do Bacalhau, pela concessionária Ideias Verticais, Ldª, por falta de 
pagamento de rendas.----------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado por unanimidade o recurso aos tribunais com contratação de 

advogado para o efeito.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.10. – Proposta de alteração das taxas do Cemitério de Santa Clara, em 
Beja.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovada por maioria com a abstenção do vereador José Velez e 

submetida à Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------------- 
 

2.11. – Proposta de alteração aos artigos 7º e 9º do Regulamento de 
cargas e descargas das Portas de Mértola.-------------------------------------------------------

Novo articulado:--------------------------------------------------------------------------------------------------

Artigo 7º - Proibição de trânsito e as operações de cargas e descargas:--------

1. É proibido o trânsito, estacionamento e paragem na Rua Capitão João 
Francisco de Sousa e parte da Rua de Mértola, com exceção das operações 
de cargas e de descargas de estabelecimentos comerciais e serviços, 
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localizados nestes arruamentos, no período das 7:00h às 10:30h h e das 
18:30h às 22:00h.------------------------------------------------------------------------------------------------

Artigo 9º - Rua da Branca, Rua da Lobata, Rua da Biscainha e Rua dos 
Açoutados:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. É proibido o trânsito, estacionamento e paragem na Rua da Branca, Rua 
da Lobata, Rua da Biscainha e Rua dos Açoutados, com exceção das 
operações de cargas e descargas de estabelecimentos comerciais e 
serviços, localizados nestes arruamentos, no período das 7:00h às 10:30h 
h e das 18:30h às 22:00h.-----------------------------------------------------------------------------------

Aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 

 

2.12. – Proposta de aprovação de Edital para venda de sucata.---------------------

Aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 

 

2.13. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas:----------------------------------------

2.13.1. – Solicitado pela Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído, no 
âmbito da realização de Baile da Pinha Infantil.-----------------------------------------------
Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 

 

2.13.2. – Solicitado pela Junta de Freguesia de São Matias, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído, no 
âmbito da realização do evento “Encontro das Marchas dos Santos 
Populares.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 

 

2.13.3. – Solicitado pela União de Freguesias de Albernoa e Trindade, a 
isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, no âmbito da realização do evento “XXI Feira Anual do Idoso”.-----

Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 

 

2.13.4. – Solicitado pelo Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda, a 
isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído e de licença de recinto improvisado, no âmbito da realização de 
Mastros Populares.---------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 

 

2.13.5. – Solicitado pela Associação Bairro dos Moinhos, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído e 
de licença de recinto improvisado, no âmbito da realização do evento 
“Sétima Edição Noites nos Moinhos”.---------------------------------------------------------------

Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 
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2.13.6. – Solicitado pelo Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da 
Esperança, a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão da 
licença especial de ruído e de licença de recinto improvisado, no âmbito 
da realização do evento “Mastro e Marcha Popular/Arraial”.------------------------

Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 

 

2.13.7. – Solicitado pelo Centro Infantil Coronel Sousa Tavares, a isenção 
do pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído 
e de licença de recinto improvisado, no âmbito da realização da festa de 
Finalistas e Arraial.----------------------------------------------------------------------------------------------
Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 

 

2.13.8. – Solicitado pela Voz da Planície, Cooperativa Cultural de Animação 
Radiofónica, CRL, a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
da licença especial de ruído e de licença de recinto improvisado, no 
âmbito da realização do evento “Festa Anos 80”.--------------------------------------------

Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 

 

2.13.9. – O assunto foi retirado.------------------------------------------------------------------------- 

 

2.13.10. – Solicitado pela AKB – Associação Distrital de Karaté Goju-Ryu de 
Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de 
transporte para uma deslocação à praia de Monte Gordo.-----------------------------

Aprovado por maioria com a abstenção do vereador José Velez.---------------- 

 

2.13.11. – Solicitado pelo Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 641, a 
isenção do pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de 
transporte para uma deslocação a Idanha-a-Nova.------------------------------------------

Aprovado por maioria com a abstenção do vereador José Velez.---------------- 

 

2.13.12. – Solicitado pelo Grupo Coral de Beja, a isenção do pagamento 
das taxas devidas e relativas à cedência de transporte para uma 
deslocação a Arraiolos.---------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado por maioria com a abstenção do vereador José Velez.---------------- 

 

2.13.13. – Solicitado pelo Grupo Coral Masculino de Baleizão, a isenção do 
pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de transporte para 
uma deslocação à Quinta do Conde.-----------------------------------------------------------------

Aprovado por maioria com a abstenção do vereador José Velez.---------------- 

 

2.13.14. – Solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do 
Salvador, a isenção do pagamento das taxas devidas pela interrupção de 
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trânsito de vários arruamentos da cidade, no âmbito da Procissão do 
Santíssimo Sacramento.--------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado por maioria com a abstenção do vereador José Velez.---------------- 

 

2.14. – Resumo diário de tesouraria relativo ao dia seis de junho de mil e 
dezassete, verificando-se que o total das disponibilidades é de três 
milhões, seiscentos e trinta e sete mil, dezoito euros e cinquenta e cinco 
cêntimos, sendo três milhões, cento e sessenta e sete mil e seiscentos e 
trinta e cinco euros de operações orçamentais e quatrocentos e sessenta e 
nove mil, trezentos e oitenta e três euros e quarenta e cinco cêntimos de 
operações não orçamentais.-------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------- 
 

Nos termos do nº 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de doze de setembro, 
eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, nomeado por 
deliberação de câmara, datado de vinte e dois de outubro de dois mil e 
treze, para secretariar as reuniões do órgão executivo, redigi e subscrevo.-- 

 

Paços do Concelho de Beja, em vinte e um de junho de dois mil e 
dezassete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente 
 
 

_____________________ 
João Manuel Rocha da Silva 
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