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Ata número um, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a onze 
de janeiro do ano dois mil e dezassete;----------------------------------------------------------- 

 
Pelas catorze horas e trinta minutos, reuniu no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, 
o Executivo Municipal, sob a presidência de João Manuel Rocha da Silva, Presidente da 
Câmara, estando presentes os senhores vereadores, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado, 
Sónia Maria Horta do Calvário, Manuel Fernando Neves de Oliveira, José Domingos Negreiros 
Velez, Ana Cristina Ribeiro Horta e Rui Inácio Marreiros.----------------------------------------------------
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:--------------------
Propôs a inclusão do seguinte ponto na ordem de trabalhos que foi aceite por todos os 
presentes:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proposta de aprovação de minuta de contrato avulso de empreitada de requalificação da Rua 
da Lavoura.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata no 25/2016;--------------------------------------------- 

 
Colocada à votação, foi a ata no 25/2016, relativa à reunião de câmara realizada em vinte e um 
de dezembro de dois mil e dezasseis, aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 1)----------------- 
 
 

1.1. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;--------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento do interesse de uma empresa do Porto na 
aquisição do edifício da Casa Pia, no entanto, como a câmara pode exercer o direito de 
preferência se a empresa tiver a intenção de projetar para ali algo relacionado com turismo, a 
autarquia não vê qualquer inconveniente.---------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Rui Marreiros referiu que lhe chegou ao conhecimento uma situação relacionada 
com alguma dificuldade no prolongamento de horário no jardim-de-infância da Escola de 
Santa Maria o que, na semana passada, causou alguns transtornos aos pais dos alunos que 
foram contatados para os recolher às 17.00 horas. Perguntou se isto constitui um problema ou 
já está resolvida a situação.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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O vereador Vítor Picado informou que quando soube deste acontecimento entrou 
imediatamente em contato com a Associação de Pais, contudo foi uma situação pontual que 
aconteceu, nomeadamente uma funcionária que adoeceu, mas que já está ultrapassada, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador José Velez apresentou o seguinte tributo e reconhecimento a Mário Soares:---------
O aspeto bonacheirão, escondia à primeira vista, todo o potencial de combate e a força 
política dum homem singular, verdadeiro humanista e pluralista, cada vez mais raro nos nossos 
dias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Controverso, inteligente, intuitivo, de alguns excessos, irreverente, orador brilhante... falo de 
Mário Soares, seguramente o Político Maior da democracia portuguesa. Goste-se mais ou 
goste-se menos, ninguém em Portugal pode ser indiferente a Mário Soares. Sem ele, a nossa 
democracia e a nossa liberdade teriam percorrido, seguramente outros caminhos... Nem tudo 
saiu perfeito, mas a sua marca ficou indelével por onde passou. Na luta pela liberdade contra a 
ditadura de direita e contra a ditadura de esquerda, no papel fundamental na entrada de 
Portugal na CEE, como ministro, 1º ministro, dirigente da Internacional Socialista, Presidente 
da Republica... Não só Portugal, mas a Europa e mesmo o Mundo, perderam um dos seus 
últimos grandes estadistas.------------------------------------------------------------------------------------------
Todavia, apesar de mais triste, Portugal não ficou mais pobre, bem pelo contrário! O exemplo 
de coragem e resistência, bem como todo o legado de Mário Soares perdurarão e por mais 
que alguns queiram invocar alguns erros e excessos (que os teve como qualquer homem); o seu 
contributo para a Liberdade, para a Democracia e para um Portugal melhor e mais moderno 
ficarão para a História como a sua imagem de marca. Por mim, tenho orgulho como português, 
em ter sido contemporâneo duma figura maior aquém e além-fronteiras como o foi Mário 
Soares.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por tudo isto só lhe posso demonstrar o meu sincero e reconhecido agradecimento. Obrigado 
Mário Soares! disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara apresentou em nome da Câmara Municipal de Beja o seguinte 
Voto de Pesar pelo falecimento do Dr. Mário Soares:--------------------------------------------------------
A Câmara Municipal de Beja, na sua reunião de 11 de janeiro de 2017, decide manifestar o seu 
voto de pesar pelo falecimento do Dr. Mário Soares, fundador e Secretário-Geral do Partido 
Socialista, personalidade relevante da vida política nacional, no combate à ditadura fascista, 
desempenhando após o 25 de Abril os mais altos cargos políticos, designadamente como 
Primeiro-Ministro, Presidente da República e membro do Conselho de Estado.----------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 2)------------------------------------------------- 
 
Em seguida apresentou um Voto de Louvor Municipal ao Comandante dos Bombeiros 
Voluntários de Beja, Manuel António Baganha, como reconhecimento pelo serviço prestado no 
comando da Associação Humanitária dos BVB, pelo seu trabalho meritório, fruto da dedicação 
e sacrifício, respeitando sempre o lema Vida por Vida, pelo papel que desempenhou em 
Operações de Proteção e Socorro ao longo dos tempos, para a salvaguarda e proteção das 
pessoas e bens do nosso concelho e fora dele.-----------------------------------------------------------------
Este reconhecimento deixa patente as suas qualidades humanas e profissionais, de forma 
distinta e competente que revelou no exercício das suas funções, mesmo em momentos muito 
exigentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 3)------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
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2. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

2.1. – Relatório de execução orçamental relativo ao 3º trimestre de 2016 

da EMAS – Empresa de Água e Saneamento de Beja, EM;------------------------------ 

 
Presente o relatório de execução orçamental relativo ao 3º trimestre de 2016 da EMAS – 
Empresa de Água e Saneamento de Beja, EM, que constitui documento anexo número um e 
faz parte integrante da presente ata.-----------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

2.2. – Definição dos Objetivos Estratégicos – 2017/2018;-------------------------------- 

 
O Decreto-Regulamentar nº 18/2009, de 04 de setembro, procede à adaptação aos serviços da 
administração autárquica do Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho na 
Administração Pública, aprovado pela Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro.-------------------------
Encontra-se estabelecido no artigo 4º do referido Decreto-Regulamentar que o SIADAP se 
articula com o sistema de planeamento de cada entidade constituindo um instrumento de 
acompanhamento e avaliação do cumprimento dos objetivos estratégicos plurianuais 
determinado pelo órgão executivo e dos objetivos anuais e planos de atividades, baseado em 
indicadores de medida a obter pelos serviços.-----------------------------------------------------------------
Assim, deverão ser considerados os seguintes objetivos estratégicos para o biénio 2017/2018: 
OE 1 – Promover o desenvolvimento local e regional, reforçando a coesão social e territorial de 
forma sustentável;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
OE 2 – Prestar um serviço de qualidade na prossecução do interesse dos cidadãos;-----------------
OE 3 – Equilibrar a receita/despesa;-------------------------------------------------------------------------------
OE 4 – Aumentar a eficiência e a eficácia dos serviços.-------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores do PS, por considerarem 
que esta responsabilidade é do executivo em permanência.(Deliberação nº 4)------------------------- 
 
O vereador José Velez quis acrescentar que na sua opinião a proposta apresentada não 
configura propiamente em objetivos estratégicos, primeiro porque estes não são mensuráveis 
e segundo porque o dever de prestar um serviço à população não é um objetivo mas sim uma 
obrigação, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de orçamentação e gestão das despesas com pessoal para 
o ano 2017;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Considerando o artigo 31º do Anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho (LTFP), e os artigos, 5º, 7º 
e 13º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, compete ao órgão executivo, aquando da 
elaboração do orçamento, tomar decisões nos seguintes domínios:-------------------------------------
1. Prémios de desempenho:----------------------------------------------------------------------------------------
Atendendo às verbas orçamentais destinadas a suportar os encargos com a atribuição de 
prémios de desempenho deverá, fixar-se, fundamentadamente, o universo dos cargos e o das 
carreiras e categorias onde a atribuição de prémios de desempenho pode ter lugar, com as 
desagregações necessárias do montante disponível em função de tais universos (artigo 13º do 

Decreto-Lei nº 209/2009, de 03 de setembro).----------------------------------------------------------------------
2. Alteração do posicionamento remuneratório:-------------------------------------------------------------
Determinar o montante máximo a afetar para efeitos de alteração do posicionamento 
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remuneratório (alínea b) do nº 2 do artigo 5º e n
os

 1 e 2 do artigo 7º do Decreto-Lei  

nº 209/2009, de 03 de setembro).-------------------------------------------------------------------------------------
2.1. – Alteração obrigatória do posicionamento remuneratório (nº 1 do artigo 19º da Lei nº 

42/2016, de 28 de dezembro, que prorroga os efeitos do artigo 38º da Lei nº  

82-B/2014, de 31 de dezembro);--------------------------------------------------------------------------------------
2.2. – Alteração do posicionamento remuneratório por opção gestionária, com indicação dos 
universos das carreiras e categorias abrangidas e, também, a indicação do montante máximo 
com as desagregações necessárias (alínea b) do nº 2 do artigo 5º e artigo 7º do Decreto-Lei nº 

209/2009, de 03 de setembro);----------------------------------------------------------------------------------------
2.3. – Alteração excecional do posicionamento remuneratório, com a indicação dos universos 
das carreiras e categorias abrangidas e, também, a indicação do montante máximo com as 
desagregações necessárias (alínea b) do nº 2 do artigo 5º e artigo 8º do Decreto-Lei  

nº 209/2009, de 03 de setembro).-------------------------------------------------------------------------------------
3. Recrutamento de trabalhadores para ocupação de novos postos de trabalho:------------------
Determinação do montante máximo a utilizar com o recrutamento de trabalhadores 
necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados (alínea a) do nº 2 do 

artigo 5º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 03 de setembro).-------------------------------------------------------
Nestes termos, propõe-se ao órgão executivo, relativamente a cada um dos pontos supra 
mencionados, o seguinte:--------------------------------------------------------------------------------------------
1. Prémios de desempenho:----------------------------------------------------------------------------------------
Não houve lugar a dotação orçamental considerando o disposto no nº 1 do artigo 19º da Lei nº 
42/2016, de 28 de dezembro, que prorroga os efeitos do artigo 38º da Lei nº 82-B/2014, de 31 
de dezembro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Alteração do posicionamento remuneratório:-------------------------------------------------------------
Não houve lugar a dotação orçamental considerando o disposto no nº 1 do artigo 19º da Lei nº 
42/2016, de 28 de dezembro, que prorroga os efeitos do artigo 38º da Lei nº 82-B/2014, de 31 
de dezembro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Recrutamento de trabalhadores para ocupação de novos postos de trabalho:------------------
A dotação orçamental será de 211.608,50 €.-------------------------------------------------------------------
A decisão do órgão executivo deverá ser tornada pública, nos termos do nº 5 do artigo 7º do 
Decreto-Lei nº 209/2009, de 03 de setembro, mediante afixação em local adequado das 
respetivas instalações e publicação no sítio da internet desta Autarquia.-------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 5)------------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Proposta de constituição de fundos de maneio até final do ano 
2017;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
De acordo com o Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro (nº 2.3.4.3 do POCAL) pode ser 
autorizada a constituição de fundos de maneio, visando o pagamento de despesas urgentes e 
inadiáveis. Assim, propõe-se a constituição dos fundos de maneio pelos serviços abaixo.---------
1 – No montante de 1.000,00 € (mil euros) mensais a ser gerido por Fátima de Jesus Serrano 
Parrinha Martins Serrano, do Gabinete de Apoio aos Eleitos, distribuído pelas seguintes 
rubricas orçamentais:-------------------------------------------------------------------------------------------------
Outros bens outros – 02.01.21.99 ………………………………………………………………………………. 250,00 € 
Outros serviços outros – 02.02.25.99 …………………………………………………………………………. 250,00 € 
Outras despesas correntes outras – 06.02.03.05.99 …….…………………………………………….. 500,00 € 
2 – No montante de 300,00 € (trezentos euros) mensais a ser gerido por Paulo Fernando Barros 
Bel Luís, da Divisão do Ambiente e Serviços Urbanos, distribuído pelas seguintes rubricas 
orçamentais:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outros bens outros – 02.01.21.99 ………………………………………………………………………………. 100,00 € 
Outros serviços outros – 02.02.25.99 …………………………………………………………………………. 100,00 € 
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Outras despesas correntes outras – 06.02.03.05.99 …….…………………………………………….. 100,00 € 
3 – No montante de 300,00 € (trezentos euros) mensais a ser gerido por João Carlos Soares 
Mestre, da Divisão Operacional e Apoio Logístico, distribuído pelas seguintes rubricas 
orçamentais:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outros bens outros – 02.01.21.99 ………………………………………………………………………………. 100,00 € 
Outros serviços outros – 02.02.25.99 …………………………………………………………………………. 100,00 € 
Outras despesas correntes outras – 06.02.03.05.99 …….…………………………………………….. 100,00 € 
4 – No montante de 153,15 € (cento e cinquenta e três euros e quinze cêntimos) mensais a ser 
gerido por Maria Manuel Coelho, do Gabinete de Ação Social (CPCJ – Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens), pela rubrica orçamental:----------------------------------------------------------------------
Outras despesas correntes outras – 06.02.03.05.99 …….…………………………………………….. 153,15 € 
Foi deliberado por unanimidade constituir os fundos de maneio identificados na 
informação.(Deliberação nº 6)--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Transferências de caráter regular para o ano 2017;------------------------------ 

 
1 – Transferência para as freguesias:----------------------------------------------------------------------------- 
 

Freguesias Valor Anual Valor Mensal 

Albernoa e Trindade 90.806,00 € 7.567,17 € 

Baleizão 76.674,00 € 6.389,50 € 

Beringel 110.542,00 € 9.211,83 € 

Cabeça Gorda 114.430,00 € 9.535,83 € 

Nossa Senhora das Neves 143.047,00 € 11.920,58 € 

Santa Vitória e Mombeja 88.120,00 € 7.343,33 € 

Salvada e Quintos 116.396,00 € 9.699,67 € 

Salvador e Santa Maria 205.501,00 € 17.125,08 € 

Santa Clara de Louredo 71.278,00 € 5.939,83 € 

Santiago Maior e São João Baptista 270.455,00 € 22.537,92 € 

São Matias 48.828,00 € 4.069,00 € 

Trigaches e São Brissos 48.895,00 € 4.074,58 € 

Total 1.384.972,00 € 115.414,32 € 
 

2 – Transferência para entidades:--------------------------------------------------------------------------------- 
 

Entidades Valor Anual 

CIMBAL (Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo) 196.384,56 € 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Beja 90.000,00 € 

CEBAL (Centro de Biotecnologia Agrícola e Agro-Alimentar do Alentejo) 74.000,00 € 

Conservatório Regional do Baixo Alentejo 150.950,00 € 

«Universidade Sénior» 15.400,00 € 
 

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores do PS por haver coisas 
com as quais concordam e outras não de acordo com o Plano de Atividades e 
Orçamento.(Deliberação nº 7)---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.6. – Pedido de prorrogação de prazo da obra do Centro de Arqueologia 
e Artes;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Este assunto foi retirado.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.7. – Revisão de preços;------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 7355 de 21 de novembro de 2016 do Serviço de Empreitada e Acompanhamento 
Técnico dando conhecimento do cálculo da revisão de preços relativo à empreitada de 
requalificação da Rua General Teófilo da Trindade, em Beja, cujo valor representa um 
pagamento por parte do empreiteiro de 9.337,85 €.---------------------------------------------------------
O cálculo é definitivo para os meses de novembro de 2015 a março de 2016 e provisório para 
os restantes meses.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores do PS.(Deliberação nº 8)-- 
 
 

2.8. – Direitos de preferência;---------------------------------------------------------------------------- 

 
Requerido por MEDIBEJA – Sociedade de Mediação Imobiliária, Ldª, que pretendendo vender a 
fração M do prédio sito na Rua General Teófilo da Trindade, nos 78 e 80, 1º dtº, em Beja, pelo 
valor de 148.060,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não 
exercer o direito de preferência. 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 9)----------- 
 
Requerido por Tânia Alexandra Moreira da Cunha, que pretendendo vender a fração C do 
prédio sito na Rua da Moeda, nº 7, 1º dtº, em Beja, pelo valor de 45.600,00 €, vem solicitar à 
Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência. 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 10)---------- 
 
 

2.9. – Proposta de ocupação de uma fração devoluta por permuta de 
habitação municipal;------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Registo nº 7525 de 28 de novembro de 2016 do GAS – Intervenção Social, relativo à proposta 
citada, informado que a arrendatária, Maria Adelaide Paixão, reside em habitação da 
autarquia, sita na Rua do Sembrano nº 46, em Beja.---------------------------------------------------------
A arrendatária teve um percurso laboral em Inglaterra, tendo permanecido ao longo dos anos 
por períodos em Portugal, encontrando-se atualmente reformada e com situação de 
permanência definitiva no País.------------------------------------------------------------------------------------
A habitação municipal sita na Rua do Sembrano nº 46, em Beja, não reúne condições de 
habitabilidade para residência de qualquer agregado familiar, devido à existência de situações 
de insalubridade motivadas pela falta de luz, arejamento e paredes com infiltrações e manchas 
de salitre (fotos em anexo do local). Não se considera viável proceder a qualquer tipo de obras 
que levem à manutenção do espaço como habitação, uma vez que este tem situações 
antirregulamentares.--------------------------------------------------------------------------------------------------
A presente situação foi alvo de informação do GAS em 22 de junho de 2016, tendo sido 
emanado despacho superior em 01 de julho de 2016, no sentido de aferir a possibilidade de 
permutar a arrendatária para a fração devoluta sita no Largo da Estação nº 16, 3º dtº, não 
obstante o facto de não se tratar de habitação social e de um arrendamento apoiado.------------
Face ao exposto anteriormente e atentos ao facto de não estarmos perante um arrendamento 
apoiado, não enquadrável no regime geral de atribuição de habitação social, mas sim na 
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presença de atribuição de uma licença precária de utilização privativa de uma fração no 
âmbito de um contrato de subconcessão do domínio público ferroviário, coloca-se à 
consideração superior a possibilidade de ocupação da fração pela arrendatária em questão.----
Solicita a requerente que seja equacionada a possibilidade de vir a ocupar um r/c naquele 
empreendimento, pelo que se propõe o registo de pedido de permuta pela requerente para 
uma fração rés de chão, logo que haja disponibilidade de fogo com esta característica.------------
Verifica-se que a fração em causa tem uma infiltração no quarto virado a sul, proveniente da 
junta de dilatação do edifício (prumada da caleira existente na cobertura). No entanto, dado que 
as situações relacionadas com os espaços comuns do prédio são da responsabilidade dos 
usufrutuários, e dado que os moradores do prédio conseguiram constituir-se como 
condomínio, propõe-se que a promitente usufrutuária afira junto do mesmo a eventual 
reparação da infiltração.---------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto e atentos à situação de proposta de ocupação de uma habitação que se 
encontra devoluta e não enquadrável no regime geral de atribuição de habitação social, 
coloca-se à consideração superior a possibilidade de celebração de licença precária de uso 
privativo, em nome de Maria Adelaide Paixão, no valor de 100.00 €, ao qual acrescem os 
valores de seguro, IVA, ficando no valor total atual de 124,67 € para a fração sita no Largo da 
Estação nº 16, 3º dtº.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 11)----------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Proposta de aprovação de Editais;-------------------------------------------------------- 

 
Presente o Edital para atribuição de concessões no Mercado Municipal:-----------------------------
Manuel Fernando Neves de Oliveira, Vereador da Câmara Municipal, faz saber que o Município 
de Beja irá proceder a hasta pública, em cumprimento da deliberação da Câmara Municipal de 
Beja de 11 de janeiro de 2017, a realizar em … de .......... de 2017, pelas 17 horas, no Salão 
Nobre da sede do Município de Beja, para atribuição da exploração comercial, em regime de 
concessão, de instalações, abaixo identificadas, sitas no Mercado Municipal, nos termos e com 
os fundamentos seguintes, sendo certo que os lugares a concessionar serão atribuídos aos 
concorrentes que oferecerem o valor de arrematação mais elevado, a partir da base mínima 
de licitação de 50,00 €, sendo apenas admissíveis lanços não inferiores de 50,00 €, não 
podendo ser atribuídas a cada concorrente mais do que uma concessão no presente processo, 
depositando o adjudicatário, no ato da adjudicação, 50% do valor da arrematação, e o restante 
no ato da outorga do respetivo contrato:------------------------------------------------------------------------
Zona 1 – Exterior do mercado:-------------------------------------------------------------------------------------
Nº da loja: 5 (nesta loja está integrada a loja 4A do interior) – destina-se à exploração de serviços 
ou estabelecimento de bebidas, com a área total de 41,80 m2, sendo que a renda mensal será, 
respetivamente de 216,10 € ou de 428,03 € no último caso;-----------------------------------------------
Zona 2 – Interior do mercado, junto ao Minipreço:----------------------------------------------------------
Nº da loja: 4 – destina-se à exploração de comércio com a área de 15,68 m2, cuja renda mensal 
será de 81,06 €;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zona 3 – Interior do mercado:-------------------------------------------------------------------------------------
Nº da loja: 8 – destina-se à exploração de comércio ou serviços, com a área de 15,68 m2, cuja 
renda mensal será de 81,06 €;--------------------------------------------------------------------------------------
Nº da loja: 13 – destina-se à exploração de comércio ou serviços ou talho, com a área de 22,80 
m2, cuja renda mensal será de 117,87 € ou 233,47 €, no último caso;-----------------------------------
Nº da loja: 16 – destina-se à exploração de comércio ou serviços ou talho, com a área de 22,80 
m2, cuja renda mensal será de 117,87 € ou 233,47 €, no último caso;-----------------------------------
Zona 4 – Interior do mercado (Piso 1):---------------------------------------------------------------------------
Nº da loja: 15 – destina-se à exploração de comércio ou serviços com a área de 9,25 m2, cuja 
renda mensal será de 47,82 €;--------------------------------------------------------------------------------------



 

Página 8 de 13 
 

Nº da loja: 16 – destina-se à exploração de comércio com a área de 9,25 m2, cuja renda mensal 
será de 47,82 €;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
São ainda obrigações dos concorrentes, a quem vierem a ser adjudicadas as explorações 
comerciais das lojas supra identificadas:-------------------------------------------------------------------------
1 – A outorga do respetivo contrato escrito de exploração comercial, em regime de concessão, 
no prazo que lhe for indicado pelos serviços municipais, sendo de aplicar o Código dos 
Contratos Públicos, com as devidas adaptações e o Regulamento do Mercado Municipal do 
Município de Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2 – Pagar a renda que for devida até ao dia um do mês a que disser respeito, podendo haver 
uma tolerância até ao dia oito de cada mês, ficando o Município com direito a atualizar o valor 
da renda, nos mesmos termos que são aplicáveis ao arrendamento urbano, à qual acrescem os 
impostos que forem devidos.---------------------------------------------------------------------------------------
3 – O contrato de concessão terá a duração de cinco anos, o qual caduca no fim do prazo, não 
podendo ser objeto de renovação automática, nem devendo prever condições mais vantajosas 
para o concessionário cuja atribuição do lugar tenha caducado ou para quaisquer pessoas que 
com este mantenham vínculos de parentesco ou afinidade, vínculos laborais ou, tratando -se 
de pessoa coletiva, vínculos de natureza societária, nos termos do que dispõe o nº 1, alínea a) 
e nº 4 do artigo 80º por força do artigo 72º, todos do Decreto-Lei nº 10/2015, de 16 de 
janeiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 – Assumir todas as despesas de exploração da concessão, nomeadamente, as das obras 
necessárias ao funcionamento do lugar/loja supra identificado, logo que autorizadas pela 
Câmara Municipal, fornecimento de água e energia elétrica, incluindo a instalação dos 
respetivos contadores, e, bem assim, promover todas as diligências administrativas, incluindo 
licenças ou outras, assumindo as respetivas despesas, com vista a dotar a loja dos requisitos 
legais, atuais e futuros, indispensáveis ao seu funcionamento.--------------------------------------------
5 – Autorizar a posse administrativa das instalações concessionadas sempre que houver o 
pagamento de rendas em dívida, tendo-se por resolvido o contrato, sem que o concessionário 
tenha direito a qualquer indemnização.--------------------------------------------------------------------------
6 – Permitir a fiscalização do lugar concessionado pelo Município de Beja, sob pena de posse 
administrativa para o efeito.----------------------------------------------------------------------------------------
O presente edital é publicado nos lugares de estilo durante cinco dias, nos dez dias 
subsequentes à tomada da deliberação que o aprovou e no sítio da Internet do Município de 
Beja, nos termos do que dispõe o artigo 56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.----------------
Município de Beja, 03 de janeiro de 2017.-----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 12)----------------------------------------------- 
 
Presente o Edital para concessão da cafetaria da Biblioteca Municipal José Saramago:-----------
Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado, Vereador da Câmara Municipal, faz saber que o 
Município de Beja irá proceder a hasta pública, em cumprimento da deliberação da Câmara 
Municipal de Beja, de 11 de janeiro de 2017, a realizar em … de ………. de 2017, pelas … horas, 
no Salão Nobre da sede do Município de Beja, para atribuição da exploração comercial, em 
regime de concessão, da cafetaria da Biblioteca Municipal, José Saramago, nas condições 
seguintes, sendo certo que a exploração comercial a concessionar será atribuída ao 
concorrente que oferecer o valor de renda mensal mais elevado, a partir da base mínima de 
licitação de 50,00 €, sendo apenas admissíveis lanços não inferiores a 20,00 €, depositando o 
adjudicatário vencedor, no ato da arrematação, 50% do valor mensal oferecido, a título de 
sinal e início de pagamento do primeiro mês de renda, nos termos do artigo 440º e seguintes 
do Código Civil, e o restante no ato da outorga do respetivo contrato:----------------------------------
São ainda obrigações do concessionário, a quem vier a ser adjudicada a exploração comercial 
da cafetaria referida:--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – A outorga do respetivo contrato escrito, de exploração comercial, em regime de concessão, 
no prazo que lhe for indicado pelos serviços municipais, sendo de aplicar o Código dos 
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Contratos Públicos (CCP), com as devidas adaptações, incluindo o regime de impedimentos 
previsto no artigo 55º do referido código, para o que se exige do concessionário, no ato da 
outorga, uma declaração, sob compromisso de honra, de que não se encontra em nenhuma 
das situações previstas no referido artigo.----------------------------------------------------------------------
2 – Pagar a renda que for devida até ao dia um do mês a que disser respeito, podendo haver 
uma tolerância até ao dia oito de cada mês, ficando o Município com direito a atualizar o valor 
da renda, nos mesmos termos que são aplicáveis ao arrendamento urbano, à qual acrescem os 
impostos que forem devidos.---------------------------------------------------------------------------------------
3 – O horário da cafetaria será o que for determinado pelo Município de Beja, o qual terá de 
coincidir com o horário de funcionamento da biblioteca, obrigando-se, também, o 
concessionário a garantir o apoio logístico alimentar, com direito à remuneração respetiva, 
que for negociada com o Município de Beja, em termos de “catering” às iniciativas culturais, 
sempre que for solicitado por esta autarquia.------------------------------------------------------------------
4 – O contrato de concessão terá a duração de um ano, renovando-se, sucessiva e 
automaticamente, por iguais períodos, se o mesmo não for denunciado, por qualquer das 
partes, com a antecedência mínima de um mês, relativamente ao seu termo ou ao da sua 
renovação, não tendo o concessionário direito a qualquer indemnização.-----------------------------
5 – Assumir todas as despesas de exploração da concessão, nomeadamente, as relativas à 
aquisição e respetiva reparação e manutenção do equipamento indispensável ao 
funcionamento da concessão e as das obras necessárias ao funcionamento da cafetaria 
referida, logo que autorizadas pela Câmara Municipal, fornecimento de água e energia 
elétrica, incluindo a instalação dos respetivos contadores, e, bem assim, promover todas as 
diligências administrativas, incluindo licenças ou outras, assumindo as respetivas despesas, 
com vista a dotar a cafetaria dos requisitos legais, atuais e futuros, indispensáveis ao seu 
funcionamento, tudo em conformidade com o que dispõe o artigo 413º do CCP, em termos do 
contrato dever implicar uma significativa e efetiva transferência do risco para o 
concessionário.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 – Autorizar a posse administrativa das instalações concessionadas sempre que houver o 
pagamento de rendas em dívida, tendo-se por resolvido o contrato, sem que o concessionário 
tenha direito a qualquer indemnização.--------------------------------------------------------------------------
7 – Permitir a fiscalização do lugar concessionado pelo Município de Beja, sob pena de posse 
administrativa para o efeito.----------------------------------------------------------------------------------------
8 – Não é permitido ao concessionário transmitir a concessão, salvo se, por deliberação da 
Câmara, as razões apresentadas pelo concessionário forem consideradas como de força maior, 
nos termos da lei.------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 – Permitir ou fazer, no espaço concessionado, exposições compatíveis com esse mesmo 
espaço, sem prejudicar a exploração da concessão aqui considerada.-----------------------------------
O presente edital é publicado nos lugares de estilo durante cinco dias, nos dez dias 
subsequentes à tomada da deliberação que o aprovou e no sítio da Internet do Município de 
Beja, nos termos do que dispõe o artigo 56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.----------------
Município de Beja, 11 de janeiro de 2017.-----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 13)----------------------------------------------- 
 

 

2.11. – Pagamento de auxílios económicos 2016/2017 (4º pagamento);-------- 

 
Considerando as competências do Município no âmbito da ação social escolar, estabelecidas 
no Decreto-Lei nº 55/2009, de 02 de março, com a regulamentação constante do Despacho nº 
8452-A/2015 (publicado no Diário da República, 2ª série, nº 148 de 31/07/2015), relativamente à 
modalidade de auxílios económicos a atribuir aos alunos do 1º ciclo do ensino básico (CEB), 
para comparticipação dos encargos com livros e/ou material escolares, apresenta o Serviço de 
Ação Social Escolar, para aprovação, a relação dos alunos que concluíram o respetivo processo 
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até à presente data (mediante entrega das faturas/recibos das despesas realizadas) que constitui 
documento anexo número dois e faz parte integrante da presente ata, no valor total de 
552,00 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os valores a atribuir, em função do escalão de abono de família, são:-----------------------------------
1º escalão (A) = 60,00 €;----------------------------------------------------------------------------------------------
2º escalão (B) = 30,00 €.----------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos alunos do 1º ano do 1º CEB, tendo em conta que no ano letivo em causa o 
Governo distribuiu gratuitamente os manuais escolares, e atenta a circular de 09 de setembro 
de 2016 da ANMP, Refª CIR_72_2016_SA, são atribuídos os montantes seguintes:---------------------
1º escalão (A) = 34,00 €;----------------------------------------------------------------------------------------------
2º escalão (B) = 17,00 €.----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 14)----------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Pedido de isenção de pagamento de taxas devidas pela licença de 
interrupção de trânsito;------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelos Escoteiros de Portugal Grupo 234 de Beja, a isenção do pagamento de taxas 
devidas pela licença de interrupção de trânsito, no âmbito da comemoração do seu 8º 
aniversário, para a promoção da 2ª edição do TREB – TrailRUN Escoteiros de Beja, 
nomeadamente a via ascendente da Avenida Vasco da Gama, entre os cruzamentos da Rua das 
Forças Armadas e a Rua Tenente Salgueiro Maia, em Beja, no dia 22 de janeiro de 2017, entre 
as 08.00 horas e as 16.00 horas.-----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 15)------------------------------------------------- 
 
 

2.13. – Pedido de isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído e de recintos improvisados;--------------------------- 

 
Solicitado pela Comissão de Festas de São Matias, a isenção do pagamento de taxas devidas 
pela emissão de licença de recinto improvisado para a realização de largada e pela emissão de 
licença especial de ruído, no valor total de 125,00 €, para realização do Baile de Natal, que se 
realizou no dia 17 de dezembro de 2016, na Casa do Povo.------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 16)------------------------------------------------ 
 
Solicitado pelo Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja, a isenção do pagamento de taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído e pela licença de recinto improvisado, no 
valor total de 125,00 €, no âmbito do evento X-MAS BRAKE PARTY, realizada em tenda a instalar 
junto ao estabelecimento de bebidas The Pub Sports Caffe, no dia 15 de dezembro de 2016.----
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 17)------------------------------------------------ 
 

 

2.14. – Pedidos de isenção relativos a cedência de transportes;------------------- 
 

Solicitado pelo Beja Basket Club, a isenção do pagamento relativo à cedência de transporte 
para uma deslocação a Évora.--------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por maioria com a abstenção do vereador José Velez por considerar que 
deve haver uma regulamentação específica e bem definida, nomeadamente das regras de 
quem deve ser ou não isento.(Deliberação nº 18)-------------------------------------------------------------- 
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Solicitado pelo Beja Basket Club, a isenção do pagamento relativo à cedência de transporte 
para uma deslocação a Évora e a Montemor.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por maioria com a abstenção do vereador José Velez por considerar que 
deve haver uma regulamentação específica e bem definida, nomeadamente das regras de 
quem deve ser ou não isento.(Deliberação nº 19)-------------------------------------------------------------- 
 

Solicitado pelo Clube de Patinagem de Beja, a isenção do pagamento relativo à cedência de 
transporte para uma deslocação a Almodôvar.----------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por maioria com a abstenção do vereador José Velez por considerar que 
deve haver uma regulamentação específica e bem definida, nomeadamente das regras de 
quem deve ser ou não isento.(Deliberação nº 20)-------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Despertar Sporting Clube, a isenção do pagamento relativo à cedência de 
transporte para uma deslocação a Lisboa.-----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por maioria com a abstenção do vereador José Velez por considerar que 
deve haver uma regulamentação específica e bem definida, nomeadamente das regras de 
quem deve ser ou não isento.(Deliberação nº 21)-------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Cultural e Desportiva de Penedo Gordo, a isenção do pagamento 
relativo à cedência de transporte para uma deslocação a Vila Nova de Mil Fontes.------------------
Foi deliberado isentar por maioria com a abstenção do vereador José Velez por considerar que 
deve haver uma regulamentação específica e bem definida, nomeadamente das regras de 
quem deve ser ou não isento.(Deliberação nº 22)-------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Casa do Povo de Penedo Gordo, a isenção do pagamento relativo à cedência de 
transporte para uma deslocação a Lisboa.-----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por maioria com a abstenção do vereador José Velez por considerar que 
deve haver uma regulamentação específica e bem definida, nomeadamente das regras de 
quem deve ser ou não isento.(Deliberação nº 23)-------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Cantadores do Desassossego, a isenção do pagamento relativo à 
cedência de transporte para uma deslocação a Santa Eulália, Elvas.-------------------------------------
Foi deliberado isentar por maioria com a abstenção do vereador José Velez por considerar que 
deve haver uma regulamentação específica e bem definida, nomeadamente das regras de 
quem deve ser ou não isento.(Deliberação nº 24)-------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral Feminino “As Rosinhas” de Santa Clara de Louredo, a isenção do 
pagamento relativo à cedência de transporte para uma deslocação à freguesia de Salvada.------
Foi deliberado isentar por maioria com a abstenção do vereador José Velez por considerar que 
deve haver uma regulamentação específica e bem definida, nomeadamente das regras de 
quem deve ser ou não isento.(Deliberação nº 25)-------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Banco Alimentar Contra a Fome, a isenção do pagamento relativo à cedência 
de um veículo de mercadorias para recolha de bens alimentares nos diferentes pontos e 
transporte dos mesmos até ao seu armazém, sito na Rua da Lavoura, em Beja.----------------------
Foi deliberado isentar por maioria com a abstenção do vereador José Velez por considerar que 
deve haver uma regulamentação específica e bem definida, nomeadamente das regras de 
quem deve ser ou não isento.(Deliberação nº 26)-------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Organização das 48 Horas Automóveis Antigos do Alentejo, a isenção do 
pagamento relativo à cedência de transporte dos participantes no evento entre o Beja Park 
Hotel e o Parque de Feiras e Exposições e vice-versa e entre o Beja Park Hotel e a Pousada de 
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São Francisco e vice-versa.-------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por maioria com a abstenção do vereador José Velez por considerar que 
deve haver uma regulamentação específica e bem definida, nomeadamente das regras de 
quem deve ser ou não isento.(Deliberação nº 27)-------------------------------------------------------------- 
 
 

2.24. – Resumo Diário de Tesouraria nº 6, relativo ao dia dez de janeiro 
de dois mil e dezassete;------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de três milhões, 
novecentos e quarenta e oito mil, oitocentos euros e setenta e oito cêntimos, sendo três 
milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e dezassete euros e vinte cinco 
cêntimos de operações orçamentais e quinhentos e oitenta e quatro mil, duzentos e oitenta e 
três euros e cinquenta e três cêntimos de operações não orçamentais, o qual constitui 
documento anexo número três que faz parte integrante da presente ata.-----------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.25. – Proposta de aprovação de minuta de contrato;---------------------------------- 
 
Presente a minuta de contrato avulso de empreitada de requalificação da Rua da Lavoura, 
que constitui documento anexo número quatro que faz parte integrante da presente ata.-------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 28)----------------------------------------------- 
 
 

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

 
O munícipe Carlos Dias fez referência para uma experiência que teve ao longo do ano 2016, 
nomeadamente as caminhadas do património organizadas pela Câmara Municipal de Beja em 
conjunto com uma empresa de arqueologia. Disse nunca ter tido um reflexo tão evidente 
como as coisas se projetaram desta vez e, tal foi a dimensão dos contatos, tanto por email 
como por telefone, que ficou de certa maneira surpreendido pela quantidade de pessoas 
originárias de vários pontos do país, que lhe perguntaram se podia indicar quando é que se 
faria a próxima caminhada, questão que não conseguiu responder por não ter essa 
informação. Tendo acompanhado o acontecimento considerou importante a oportunidade 
dada às pessoas de conhecerem a história da sua terra que difere totalmente da oficial, pelo 
que perguntou se realmente a câmara municipal está a pensar em manter esta iniciativa que 
foi absolutamente extraordinária porque nunca viu as pessoas tão encantadas por se falar no 
passado de Beja da maneira como foi falado, disse.---------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, não respondendo diretamente à questão, referiu que uma 
das maiores apostas da câmara municipal é o Centro Histórico, com várias ações que têm de 
ser levadas adiante e portanto há que haver ponderação nas decisões a tomar e essa questão 
na altura será naturalmente analisada e com certeza apoiada, disse.------------------------------------ 
 
A vereadora Sónia Calvário informou que a iniciativa 12 Histórias 12 Lugares que decorreu em 
todo o concelho, terminou em janeiro porque houve um ligeiro atraso de um mês, e irá ser 
feita uma avaliação global com as entidades envolvidas e também com as Juntas de Freguesia 
que acabam por ser parceiros, para saber se haverá essa continuidade uma vez que o impacto 
tem sido muito positivo, disse.------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. – Aprovação da Ata em Minuta;------------------------------------------------------------------- 

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

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

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram dezasseis horas 
da qual, para constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro, que eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, nomeado por 
deliberação de câmara, datado de 22 de outubro de 2013, para secretariar as reuniões do 
órgão executivo, redigi e subscrevo.------------------------------------------------------------------------------ 
 
Aprovada por unanimidade em 
reunião de câmara realizada 
em 18 de janeiro de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente 
 
 

____________________ 
João Manuel Rocha da Silva 

 

O Secretário 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício 
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