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

 

Nos termos e para os efeitos do 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, foram aprovados na reunião pública de câmara de seis de 

setembro de dois mil e dezassete, as propostas a seguir discriminadas, 
constituindo o presente documento, a ata em minuta:-----------------------------------

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

1.1. – Proposta de aprovação da ata no 16/2017, relativa à reunião de 
câmara realizada em dezasseis de agosto 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 12 de setembro e depois de previamente distribuída 
por todos os eleitos foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------

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

2.1. – Propostas de adjudicação:-----------------------------------------------------------------------

2.1.1. – Foi proposto adjudicar o Concurso Público para Empreitada de 
Recuperação da Muralha do Clube Bejense – Segunda Fase, à empresa 
Monumenta – Reabilitação de Edificado e Conservação do Património, 
Ldª, pelo valor de 142.298,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor o 
que perfaz o valor total de 150,835,88 €.---------------------------------------------------------

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

2.1.2. – Foi proposto adjudicar o Concurso Público para Reabilitação de 
nove edifícios no Bairro Social Beja II – Segunda Fase, à empresa XAVIERES, 
Ldª, pelo valor de 549.412,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor o 
que perfaz o valor total de 582.376,72 €.---------------------------------------------------------

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

2.2. – Proposta de aprovação de erros e omissões relativos à empreitada 
de Zona de Acolhimento Empresarial Norte;----------------------------------------------------

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

2.3. – Proposta de aprovação de revisão de preços relativos à empreitada 
de reabilitação do espaço Parque Vista Alegre, em Beja, cujo valor 
representa um pagamento por parte do empreiteiro de 6.154,19 €. Como 
anteriormente tinha sido calculado o valor de 1.642,30 € s/IVA, a pagar 
pelo empreiteiro, há a considerar para efeitos de pagamento o valor de 
4.511,89 € s/IVA.-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.4. – Propostas de aprovação de delimitação de ARU’s (Áreas de 
Reabilitação Urbana):------------------------------------------------------------------------------------------
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2.4.1. – Bairro do Pelame: Os critérios para delimitação desta ARU foram a 
integração de todo o Bairro, as áreas envolventes a afetar à utilização 
coletiva tanto como zonas verdes de lazer como para instalação de 
equipamentos, assim como a área em que se prevê seja implantada a 
ligação viária entre o Bairro e a zona mais central da cidade.-------------------------

Aprovado por unanimidade e submetido à Assembleia Municipal.-------------

2.4.2. – Rua da Lavoura (alteração): Esta nova delimitação permite 
incorporar nesta área uma nova ligação urbana entre a cidade e a zona de 
acolhimento empresarial a norte, atualmente inviabilizada pelo IP8, 
através de uma passagem superior à linha do Alentejo. Tudo o resto se 
mantem como referido relativamente ao limite inicial.-----------------------------------
Aprovado por unanimidade e submetido à Assembleia Municipal.-------------

2.4.3. – Flávio dos Santos: Os critérios para delimitação desta ARU foram a 
existência de terrenos de propriedade pública e municipal e de um 
conjunto de equipamentos que permitiram dar um contributo importante 
para a revitalização da área identificada. O critério de delimitação foi 
também incluir a zona circundante da Avenida Vasco da Gama constituída 
por um conjunto de moradias dos finais dos anos 40 e 50 que têm vindo a 
ser abandonadas ou ocupadas por serviços.-----------------------------------------------------

Aprovado por unanimidade e submetido à Assembleia Municipal.-------------

2.4.4. – Bairro de São Miguel à Estrada da Carocha: Os critérios para 
delimitação desta ARU foram a inclusão do Bairro de S. Miguel, 
componente residencial e espaço de atividades económicas do Bairro, os 
espaços de atividades económicas de S. Miguel à estrada da Carocha e as 
áreas envolventes a afetar à utilização coletiva, espaços verdes e de lazer 
e a instalação de equipamentos, assim como uma área em que se prevê a 
ligação do Bairro a zonas mais centrais da cidade, assegurando a travessia 
da linha férrea.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado por unanimidade e submetido à Assembleia Municipal.-------------

2.5. – Proposta de aprovação da 1ª alteração ao Regulamento Municipal 
da Restrição do Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos de Beja.-

Aprovado por unanimidade e submetido à Assembleia Municipal.------------- 

2.6. - Propostas de aprovação de repartição de encargos:------------------------------

2.6.1. – Concurso Público para Prestação de Serviços de Seguros.-----------------

Ano 2017 – 35.000,00 €.-------------------------------------------------------------------------------------

Ano 2018 – 105.000,00 €.-----------------------------------------------------------------------------------

TOTAL: 140.000,00 €.------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado por unanimidade e submetido à Assembleia Municipal.-------------

2.6.2. – Concurso Público de Reabilitação de Imóveis para Instalação do 
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Local – Beja.-----------------------------------------

Ano 2017 – 104.624,55 €, c/IVA incluído.---------------------------------------------------------
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Ano 2018 – 834.535,45 €, c/IVA incluído.---------------------------------------------------------

TOTAL: 939.160,00 €, c/IVA incluído.----------------------------------------------------------------

Aprovado por unanimidade e submetido à Assembleia Municipal.-------------

2.6.3. – Concurso Público de empreitada da Zona de Acolhimento 
Empresarial.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ano 2017 – 329.289,00 €, c/IVA incluído.---------------------------------------------------------

Ano 2018 – 1.646.445,00 €, c/IVA incluído.------------------------------------------------------

TOTAL: 1.975.734,00 €, c/IVA incluído.-------------------------------------------------------------

Aprovado por unanimidade e submetido à Assembleia Municipal.-------------

2.6.4. – Concurso Público de Empreitada de Reabilitação de 9 Edifícios no 
Bairro Social Beja II – 2º Fase.----------------------------------------------------------------------------

Ano 2017 – 245.920,00 €, c/IVA incluído.---------------------------------------------------------

Ano 2018 – 368.880,00 €, c/IVA incluído.--------------------------------------------------------

TOTAL: 614.800,00 €, c/IVA incluído.----------------------------------------------------------------

Aprovado por unanimidade e submetido à Assembleia Municipal.-------------

2.6.5. – Ajuste Direto da Empreitada de Recuperação da Muralha Bejense.-

Ano 2017 – 115.275,00 €, c/IVA incluído.---------------------------------------------------------

Ano 2018 – 38.425,00 €, c/IVA incluído.--------------------------------------------------------

TOTAL: 153.700,00 €, c/IVA incluído.----------------------------------------------------------------

Aprovado por unanimidade e submetido à Assembleia Municipal.-------------

2.7. – Proposta de aprovação de minuta de contrato promessa de compra 
e venda do imóvel sito na Rua Pablo Neruda, nº 5, 1º fte, em Beja com 
José Manuel do Rosário Costa.--------------------------------------------------------------------------

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

2.8. – Pedidos de certidão de direitos de preferência:------------------------------------

2.8.1. – Solicitado pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e 
Automóveis de Beja, relativamente ao prédio sito na Travessa da Banha, 
nº 2, em Beja.------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.8.2. – Solicitado pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e 
Automóveis de Beja, relativamente ao prédio sito na Rua das Pedras nº 22, 
em Beja.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.8.3. – Solicitado pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e 
Automóveis de Beja, relativamente ao prédio sito na Rua da Muralha nº 6, 
em Beja.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.8.4. – Solicitado por Sónia Isabel Calceteiro Morgadinho, relativamente 
ao prédio sito na Rua 1º de Dezembro, nº 53, em Beja.----------------------------------

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

2.9. – Pedido de emissão de certidão para efeitos de emparcelamento 
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simples, dos prédios rústicos denominados “Ulmo”, artigos 77 e 80, 
Secção H, sitos na União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja, 
solicitado por Joaquim Manuel Serra.---------------------------------------------------------------

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

2.10. – Proposta de correção de valores nos subsídios a atribuir à 
Comissão de Festas das Neves e Comissão de Festas do Padrão, do 
seguinte modo: Comissão de Festas das Neves – 1.200,00 € e Comissão de 
Festas do Padrão – 300,00 €.------------------------------------------------------------------------------

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

2.11. – Proposta de atribuição de apoio ao Centro de Cultura e Desporto 
do Bairro de Nossa Senhora da Conceição, até ao valor máximo de 
2.500,00 €.------------------------------------------------------------------------------------
Aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------

2.12. – Deferir o pedido de transmissão de Jazigos Municipais, solicitado 
por Maria de Fátima Castilho Venes, desde que, nos termos do artigo 55º, 
nº 1 e 56º, nº 2 do Regulamento do Cemitério de Santa Clara, sejam pagos 
ao Município de Beja, 50% das taxas de concessão em vigor, que 
corresponde a 2.286,43 €.----------------------------------------------------------------------------------

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

2.13. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativas a provas 
desportivas:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.13.1. – Solicitado pela Associação Juventude Baleizoeira, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à realização da iniciativa 6ª Maratona de BTT 
Entre Vinha e Olivais.------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.13.2. – Solicitado pelo Grupo Desportivo e Cultural de Mombeja, a 
isenção de pagamento de taxas relativas à realização da iniciativa XIII 
Passeio BTT Pelos Trilhos de Mombeja.------------------------------------------------------------

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

2.13.3. – União Desportiva e Cultural Beringelense, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à realização da iniciativa 2º Trail e 
Caminhada Solidária Dr. Joaquim Augusto Rodeia.------------------------------------------

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

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

2.14.1. – Solicitado pela Junta de Freguesia de Beringel, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído e 
licença de recinto improvisado, no âmbito da realização das Festas em 
Honra de Nossa Senhora da Conceição.------------------------------------------------------------

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

2.14.2. – Solicitado pela Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, a isenção do 
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pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído, no 
âmbito da realização de bailes, na Praça Magalhães de Lima.------------------------

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

2.14.3. – Solicitado pela União das Freguesias de Salvada e Quintos, a 

isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído e licença de recinto improvisado, no âmbito da realização da XXX 
Semana Cultural da Salvada, na Praça 5 de Outubro.--------------------------------------

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

2.14.4. – Solicitado pela Casa do Povo de Nossa Senhora das Neves, a 
isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído e licença de recinto improvisado, no âmbito da realização das 
Festas em Honra de Nossa Senhora das Neves.-----------------------------------------

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

2.15. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativas a cedência de 
transportes:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.15.1. – Solicitado pelo Grupo Coral Douradas Espigas de Albernoa, a 
isenção do pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de 
transporte para uma deslocação a Almodôvar.------------------------------------------------

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

2.15.2. – Solicitado pelo Grupo Coral Rosinhas de Santa Clara do Louredo, 
a isenção do pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de 
transporte para uma deslocação a Almodôvar.------------------------------------------------

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

2.15.3. – Solicitado pelo Grupo Coral da Casa do Povo de Salvada, a 
isenção do pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de 
transporte para uma deslocação à Baixa da Banheira.------------------------------------

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

2.15.4. – Solicitado pela Casa do Povo de São Matias, a isenção do 
pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de transporte para 
uma deslocação à Isla Mágica, em Espanha.-----------------------------------------------------

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

2.15.5. – Solicitado pela Cáritas Diocesana de Beja, a isenção do 
pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de transporte para 
uma deslocação a Odeceixe.------------------------------------------------------------------------------

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

2.15.6. – Solicitado pelo Centro Infantil Coronel Sousa Tavares, a isenção 
do pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de transporte para 
uma deslocação à Mina de São Domingos.-------------------------------------------------------

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

2.15.7. – Solicitado pelo Centro Social e Cultural da Imaculada Conceição 
de Salvada, a isenção do pagamento das taxas devidas e relativas à 



 

Página 6 de 7 
 

cedência de transporte para uma deslocação ao Oceanário, em Lisboa.-------

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

2.15.8. – Solicitado pela União de Freguesias de Beja (Santiago Maior e 
São João Batista), a isenção do pagamento das taxas devidas e relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Lisboa.-----------------------------------

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

2.15.9. – Solicitado pelo Comité Regional Preparatório do 19º Festival 
Mundial da Juventude e de Estudantes, a isenção do pagamento das taxas 
devidas e relativas à cedência de transporte para uma deslocação à Festa 
do Avante.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.15.10. – Solicitado pela Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, a 
isenção do pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de 
transporte para uma deslocação a São Torpes, Sines.-------------------------------------

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

2.15.11. – Solicitado pelo Clube Desportivo de Beja, a isenção do 
pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de transporte para 
uma deslocação a Loulé.-------------------------------------------------------------------------------------

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

2.15.12. – Louredense Futebol Clube, a isenção do pagamento das taxas 
devidas e relativas à cedência de transporte para uma deslocação a 
Alvalade do Sado.------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.16. – Proposta de abertura de concurso para concessão do café-
esplanada Jardim do Bacalhau, em Beja.----------------------------------------------
Aprovado por unanimidade e submetido à Assembleia Municipal.-------------

2.17. – Dados do 2º trimestre de 2017 relativamente a empréstimos de 
médio e longo prazo da EMAS – Empresa Municipal de Água e 
Saneamento de Beja, EM.-----------------------------------------------------------------------------------

Foi tomado conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------

2.18. – Resumo diário de tesouraria relativo ao dia cinco de setembro de 
dois mil e dezassete, verificando-se que o total das disponibilidades é de 
dois milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, trezentos e noventa e 
nove euros e quarenta e oito cêntimos, sendo um milhão, novecentos e 
nove mil, duzentos e vinte e um euros e trinta cêntimos de operações 
orçamentais e quinhentos e setenta mil, cento e setenta e oito euros e 
dezoito cêntimos de operações não orçamentais.----------------------------------
Foi tomado conhecimento.--------------------------------------------------------------
Foi incluído na reunião o seguinte assunto:------------------------------------------------------

2.19. – Manutenção da situação que levou à atribuição de indemnização 
devida pela desocupação da fração C para permitir a execução da 
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empreitada de Reabilitação do Antigo Clube Bejense (Espaço Criativo), do 
prédio sito na Rua do Sembrano, nos 72, 74, 76 e 78, em Beja, continuando 
a Câmara Municipal a pagar uma prestação mensal, no valor de 400,00 €, 
ao Senhor Constantino Rosa, até lhe ser restituída a referida fração.-----------
Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 

 

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, datada de 22 de outubro de 2013, para secretariar 
as reuniões do órgão executivo, redigi e subscrevo.---------------------------------------- 

 

Paços do Concelho de Beja, em seis de setembro de dois mil e dezassete.--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 
 
 

____________________ 
João Manuel Rocha da Silva  
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