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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 nove de 

outubro 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 18/2017, relativa à reunião de 
câmara realizada em vinte de setembro 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. – Pedido de prorrogação de prazo de empreitada do Centro de 
Arqueologia e Artes, solicitado pela HABITÂMEGA, Construções, S.A.;----------
Aprovado por maioria com as abstenções dos vereadores do PS.----------------

2.2. – Proposta de aprovação de Protocolo a celebrar entre o Município de 
Beja a Apiguadiana – Associação de Apicultores do Parque Natural do Vale 
do Guadiana e o CEBAL – Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar 
do Alentejo, para a criação do Centro de Interpretação Apícola.-------------------

Assunto retirado.------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3. – Sucessão do Município de Beja, nos direitos e obrigações, por efeito 
da extinção da empresa INOVOBEJA, em fase liquidatária.-----------------------------

Aprovado por unanimidade aceitar a doação do prédio em causa e 

transferir para a INOVOBEJA o montante correspondente à liquidação 

total do empréstimo, tudo em conformidade com o parecer jurídico de 

20 de setembro de 2017.-----------------------------------------------------------------------------------

2.4. – Venda de lotes na Zona de Acolhimento Empresarial.--------------------------
Lote 11, com a área de 1.830,92 m2, inscrito na respetiva matriz sob o 
artigo 3961 da União de Freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da 
Feira) e descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 
2087/20150715 e aí inscrito a favor do Município de Beja a METALPAX – 
Alumínio, Ferro e Inox, Ldª, pelo preço de 472,73 €;---------------------------------------

Lote 12, com a área de 1.483,66 m2, inscrito na respetiva matriz sob o 
artigo 3962 da União de Freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da 
Feira) e descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 
2088/20150715 e aí inscrito a favor do Município de Beja a METALPAX – 
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Alumínio, Ferro e Inox, Ldª, pelo preço de 370,92 €;---------------------------------------

Lote A1, com a área de 1.000,00 m2, inscrito na respetiva matriz sob o 
artigo 4020 da União de Freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da 
Feira) e descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 
2113/20170602 e aí inscrito a favor do Município de Beja a Rafael & 
Joaquim Charrua, Comércio a Retalho de Produtos Lácteos, Ldª, pelo 
preço de 250,00 €;----------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.5. – Pedido de adjudicação do lote A3 sito no Loteamento Municipal das 
Atividades Económicas à sociedade por quotas, Álvaro Ragageles, 
Unipessoal, Ldª.---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.6. – Pedido de adjudicação do lote A4 sito no Loteamento Municipal das 
Atividades Económicas à sociedade por quotas, Nélson Barão, Unipessoal, 
Ldª.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.7. – Proposta de alienação de imóvel, sito na Rua Salvador Allende, nº 6, 
r/c, esqº, em Beja a Luiz António Nifrário Portas.--------------------------------------------

Assunto retirado.------------------------------------------------------------------------------------------------

2.8. – Pedido de certidão de direitos de preferência sobre a fração A do 
prédio sito na Rua Infante D. Henrique, nº 16, r/c, em Beja, solicitado pela 
Constredi, Sociedade Imobiliária de Construções, Ldª.------------------------------------

Assunto retirado.------------------------------------------------------------------------------------------------

2.9. – Pedido de cartão de assinante para o parque de estacionamento da 
Avenida Miguel Fernandes, solicitado pela Esquadra de Investigação 
Criminal da PSP de Beja.-------------------------------------------------------------------------------------

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

2.10. – Pedido de anulação de faturas referentes a refeições escolares, 
solicitado por Manuel Francisco Lourenço Patrício.-----------------------------------------

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

2.11. – Pedido de isenção de transladação de urnas para Jazigo de Família 
e isenção de pagamento de taxa de 50% numa futura venda do Jazigo, 
solicitado por Francisco Lopes pereira Guerreiro.--------------------------------------------

Assunto retirado.------------------------------------------------------------------------------------------------

2.12. – Pedido de isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão de 
licença especial de ruído, solicitado pelo Louredense Futebol Clube.------------

Assunto retirado.------------------------------------------------------------------------------------------------

2.13. – Pedido de isenção de pagamento de taxas relativa à cedência de 
transporte, solicitado pelo Centro de Convívio de Albernoa.--------------------------

Assunto retirado.------------------------------------------------------------------------------------------------

2.14. – Cálculo do endividamento líquido da EMAS – Empresa Municipal 
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de Água e Saneamento de Beja, EM, relativo ao 2º trimestre de 2017.---------

Foi tomado conhecimento.--------------------------------------------------------------
2.15. – Relatório sobre a execução orçamental da EMAS – Empresa 
Municipal de Água e Saneamento de Beja, EM, no 2º trimestre de 2017.-----

Foi tomado conhecimento.--------------------------------------------------------------
2.16. – Minuta de escritura de venda de lote de terreno à Empresa 
FERTIGAL, Ldª para instalação de Atividade Industrial, em Beja.--------------------

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

2.17. – Resumo diário de tesouraria relativo ao dia seis de outubro de dois 
mil e dezassete, verificando-se que o total das disponibilidades é de dois 
milhões, cento e noventa e cinco mil, trezentos e quarenta e cinco euros e 
noventa e seis cêntimos, sendo um milhão, seiscentos e cinco mil, 
oitocentos e noventa e dois um euros e oitenta e cinco cêntimos de 
operações orçamentais e quinhentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e 
cinquenta e três euros e onze 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, datada de 22 de outubro de 2013, para secretariar 
as reuniões do órgão executivo, redigi e subscrevo.---------------------------------------- 

 

Paços do Concelho de Beja, em nove de outubro de dois mil e dezassete.--- 

 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 
 
 

____________________ 
João Manuel Rocha da Silva  
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