
 
 

Câmara Municipal de Beja  Telefone: 284311800 

Praça da República  email: geral@cm-beja.pt 

7800-427 Beja  home page: www.cm-beja.pt 

Ata número dezasseis, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada 

a dezasseis de agosto 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, 

Manuel Fernando Neves de Oliveira, José Domingos Negreiros Velez, Ana Cristina Ribeiro 

Horta e Rui Inácio Marreiros.---------------------------------------------------------------------------------------

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.---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Justificação de Faltas;----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Constatou-se a falta da senhora vereadora Sónia Maria Horta do Calvário, falta que lhe foi 

relevada por ter sido considerada justificada, nos termos da alínea c) do artigo 39º da Lei nº 

75/2013, de 12 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 de um ponto na ordem de trabalhos, nomeadamente a aprovação do 

relatório preliminar relativo ao concurso público para a execução da empreitada de 

reabilitação de nove edifícios no Bairro Beja II – 2ª fase, que foi aceite por todos os presentes.- 

 

 

1.1. – Proposta de aprovação da ata n
o
 15/2017;------------------------------------------- 

 

De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

colocou-se à consideração a ata n
o
 15/2017, relativa à reunião de câmara realizada em dois de 

agosto de dois mil e dezassete, a qual foi previamente distribuída por todos os eleitos e de 

seguida, aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 440)---------------------------------------------------- 

 

 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 

A vereadora Ana Horta fez referência para o estado da limpeza na zona onde reside, 

nomeadamente freguesia do Salvador, que deixa muito a desejar para além de um ramo de 

uma árvore que caiu há duas semanas nas traseiras da Rua D. José Patrocínio Dias e que ainda 

não foi removido, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
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2. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2.1. – Proposta de abertura de concurso público para prestação de 

serviços na área de seguros;------------------------------------------------------------------------------ 

 

Este assunto foi retirado.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2.2. – Proposta de correção de valores da candidatura de reabilitação de 

edifícios de habitação social de propriedade mista, Bairro Beja II;-------------- 
 

No âmbito do Aviso ALT20-43-2016-20) 9.8 – Concessão de apoio à regeneração física, 

económica e social das comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais, propôs o 

Gabinete de Desenvolvimento, Empreendedorismo e Inovação que se possa proceder à 

apresentação da candidatura de Reabilitação de edifícios de habitação social de propriedade 

mista, Bairro Beja II, com a seguinte estrutura de componentes:----------------------------------------- 
 

Nº componente Descrição componente Valor com IVA 

1 Estudos, pareceres, projetos e consultoria 35.547,00 € 

2 Habitações – empreitadas 966.319,31 € 

3 Ajustamento de preços – revisão de preços 19.326,39 € 
 

O valor total da candidatura é de 1.021.192,70 € e a mesma integra o Quadro de 

Investimentos do PEDU do Município de Beja.------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 441)---------------------------------------------- 

 

 

2.3. – Proposta de aprovação de substituição do material das caixas de 

visita de esgotos domésticos na empreitada de requalificação da Rua da 

Lavoura, em Beja;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Informação nº 236/2017 de 31 de julho do Serviço Juridico, dando conhecimento que o 

empreiteiro apresentou o pedido de substituição do material das caixas de visita de esgotos 

domésticos, no âmbito da aprovação de materiais, que merece parecer favorável da EMAS, EM. 

Nesta sequência o empreiteiro apresentou o custo da execução das caixas de visita em betão 

(em substituição das caixas termoplásticas), de 11.050,25 €, que a EMAS, EM, considera aceitável. 

Considerando que, o valor das caixas termoplásticas é de 15.229,07 €, então, há uma 

diminuição de encargos resultante da referida substituição de material, no valor de 4.178,82 

€.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nas cláusulas gerais do caderno de encargos, em concreto, na cláusula 11ª, sob a epígrafe 

“Materiais e Elementos de Construção”, está previsto que “Os materiais e elementos de 

construção a empregar na obra terão as qualidades, dimensões, formas e demais 

características definidas no caderno de encargos e nos restantes documentos contratuais, com 

as tolerâncias normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.”.----------------------------------

Prevê-se ainda, no nº 11.1.5 que o empreiteiro poderá propor a substituição contratual de 

materiais ou de elementos da construção por escrito, desde que “fundamente e indique em 

pormenor as caraterísticas que esses materiais ou elementos deverão satisfazer e o aumento 

ou diminuição de encargos que da sua substituição possa resultar, bem como o prazo em que 

o dono da obra se deverá pronunciar.”. No caso em concreto, desconhece-se se o empreiteiro 

indicou algum prazo para o dono da obra se pronunciar sobre a substituição do material.--------
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Face ao exposto, deve agora o órgão com competência para a decisão de contratar e para 

autorizar a realização da despesa, neste caso, a Câmara Municipal, aprovar a substituição de 

material das caixas de visita (de termoplásticas para betão), com a subsequente diminuição de 

encargos, no valor de 4.178,82 €, nos termos da cláusula 11ª do caderno de encargos – 

cláusulas gerais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A diminuição de encargos resultante da aceitação pelo dono da obra de qualquer das 

caraterísticas de materiais ou elementos de construção será deduzido do preço da empreitada 

(nº 11.1.6).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O vereador Rui Marreiros perguntou se há alguma razão especifica para se substituir as caixas 

termoplásticas pelas de betão, tendo em conta que as termoplásticas são melhores ao nível de 

infiltrações, principalmente nesta zona onde o nível freático está muito alto.------------------------- 

 

O Senhor Presidente informou que foi por uma questão de tempo uma vez que as caixas 

termoplásticas têm que ser importadas e iria levar bastante tempo.------------------------------------ 

 

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 442)---------------------------------------------- 

 

 

2.4. – Proposta de aprovação de repartição de encargos;----------------------------- 

 

Presente a repartição de encargos relativa à aquisição de serviços do programa de educação 

para o património:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ano 2017 2018 

Prestações 50% (adjudicação) 25% (até 31/12/2017 25% (até 30/06/2018 

Valor 6.090,00 € 3.045,00 € 3.045,00 € 

 

Foi solicitada a presença da Drª Sílvia Graça que explicou que este programa está previsto no 

projeto aprovado e denominado “Cidades que se Contam”, onde consta uma rubrica para a 

educação e sensibilização para o património. Neste âmbito serão desenvolvidas em parceria 

com a Associação de Defesa do Património, ações nas escolas para a valorização do património 

e compreensão de um conjunto de temáticas, ações junto dos empresários da hotelaria, 

comércio e restauração, bem como forças de segurança, não só para a prevenção de crimes no 

âmbito do “SOS Azulejo”, para além de um conjunto de conferências ligadas à história de Beja 

e ao património para a comunidade em geral, disse.--------------------------------------------------------- 

 

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 443)---------------------------------------------- 

 

 

2.5. – Propostas de atribuição de subsídios;--------------------------------------------------- 

 

Informação de 31 de julho de 2017 da Adjunta do Presidente, Ana Paula Nogueira, propondo a 

atribuição de um subsídio, no valor de 5.200,00 €, ao Clube de Judo de Beja, para apoio ao 

pagamento das despesas associadas à realização da “Taça Kiyoshi Kobayashi”.----------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 444)---------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara, uma vez que a Câmara Municipal de Beja é uma das 

entidades que promove e valoriza o cante alentejano como ponto de referência da nossa 

cultura propôs a atribuição de um subsidio, no valor de 500,00 €, ao Grupo Coral “Terra de 

Catarina” de Baleizão, que tem estado a desenvolver nos últimos meses a gravação de um 

disco que tem como principal objetivo a divulgação do mesmo, permitindo reavivar memórias 
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das nossas tradições e origens.-------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 445)---------------------------------------------- 

 

 

2.6. – Devolução de verba;-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Registo nº 4872 de 26 de julho de 2017 do Serviço de Trânsito e Mobilidade, informando que o 

senhor Alberto Geraldes Batista, solicitou a anulação do processo E/9983/2017 que consta de 

um pedido para assinante do parque de estacionamento subterrâneo da Avenida Miguel 

Fernandes, e o reembolso da taxa de apreciação, no valor de 9.71 €. O pedido não chegou a 

ser apreciado e objeto de despacho pelo executivo.----------------------------------------------------------

De acordo com a informação jurídica «trata-se de uma situação atípica, no entanto, se a 

administração municipal ainda não desenvolveu qualquer procedimento em relação ao pedido 

do desistente, incluindo a emissão de pareceres, sou de parecer que deve ser considerado sem 

efeito o pedido, tendo o requerente direito à devolução da verba que adiantou no ato do 

pedido.»------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pelo exposto, foi proposta a devolução da verba de 9,71 € ao requerente.----------------------------

Foi deliberado indeferir por unanimidade.(Deliberação nº 446)--------------------------------------------- 

 

 

2.7. – Proposta de alienação de imóvel;---------------------------------------------------------- 
 

Registo nº 5094 de 07 de agosto de 2017 do Gabinete de Ação Social, informando que na 

sequência do interesse manifestado pelo requerente, José Manuel do Rosário Costa, na 

aquisição da fração municipal, sita na Rua Pablo Neruda, nº 5, 1º fte, em Beja, em regime de 

propriedade resolúvel, os mesmos informaram pretender efetuar o pagamento de uma 

prestação mensal de 90,00 €, pelo período aproximado de 20 anos.-------------------------------------

A renda atual corresponde ao valor de 24,92 €, cujo pagamento é feito regular e 

atempadamente, acrescido do valor do condomínio, de 9,00 €.-------------------------------------------

Face ao exposto, no âmbito do disposto na Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, coloca-se à 

consideração superior a alienação do imóvel em nome do requerente, José Manuel do Rosário 

Costa, em regime de propriedade resolúvel, propondo-se o valor de 21.327,02 €, acrescido do 

condomínio no valor de 10,00 €.-----------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 447)---------------------------------------------- 

 

 

2.8. – Pedidos de certidão de direito de preferência;------------------------------------- 
 

Requerido por Inês Maria Pereira Carapinha Martins, que pretendendo vender o prédio sito 

na Rua do Canal, nº 32, em Beja, pelo valor de 20.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal 

de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e 

venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 

alienação, interesse no exercício do mesmo.-------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 448)-------- 

 

Requerido por Inês Maria Pereira Carapinha Martins, que pretendendo vender o prédio sito 

na Rua do Canal, nº 34, em Beja, pelo valor de 30.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal 

de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e 

venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 

alienação, interesse no exercício do mesmo.-------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 449)-------- 



 

Página 5 de 6 
 

 

 

2.9. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas;---------------------------------------- 

 

Solicitado pelo Futebol Clube Albernoense, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 

emissão da licença especial de ruído, no âmbito da realização das Festas Tradicionais de 

Albernoa, no Parque de Feiras e Exposições de Albernoa, entre os dias 04 e 06 de agosto de 

2017.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 450)----------------------------------------------- 

 

Solicitado pelo Futebol Clube Albernoense, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 

emissão da licença de recinto improvisado para realização de vacada, no campo de futebol de 

Albernoa, dia 05 de agosto de 2017.------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 451)----------------------------------------------- 

 

Solicitado por Os Trabalhadores Unidos, Cooperativa de Atividades Hoteleiras, CRL, a isenção 

do pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído, no âmbito da 

realização do evento Serões com Música, na zona em frente à esplanada do estabelecimento 

Luíz da Rocha, na Rua de Mértola no local da Meia Laranja, dias 02, 09, 16, 23 e 30 de agosto 

de 2017.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 452)----------------------------------------------- 

 

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 do evento Semana 

Cultural Carpe Diem, na Praça Magalhães Lima, em Cabeça Gorda, entre os dias 30 de julho e 

05 de agosto de 2017.------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 453)----------------------------------------------- 

 

Solicitado pela União das Freguesias de Santa Vitória e Mombeja, a isenção do pagamento 

das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído e da licença de recinto 

improvisado, no âmbito da realização da Festas em Honra de Santa Vitória, na Casa do Povo e 

no campo de futebol em Santa Vitória, dia 19 de agosto de 2017.----------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 454)----------------------------------------------- 

 

Solicitado pela União das Freguesias de Santa Vitória e Mombeja, a isenção do pagamento 

das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído e da licença de recinto 

improvisado, no âmbito da realização da Festas em Honra de Santa Susana, no campo de 

futebol em Mombeja, dia 05 de agosto de 2017.--------------------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 455)----------------------------------------------- 

 

 

2.10. – Resumo Diário de Tesouraria nº 151, relativo ao dia catorze de 

agosto de dois mil e dezassete;------------------------------------------------------------------------- 
 

Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de dois milhões, 

quatrocentos e cinquenta e três mil, novecentos e setenta e seis euros e trinta e oito 

cêntimos, sendo um milhão, novecentos e oitenta e um mil, cento e vinte euros e oitenta e 

seis cêntimos de operações orçamentais e quatrocentos e setenta e dois mil, oitocentos e 

cinquenta e cinco euros e cinquenta e dois cêntimos de operações não orçamentais.-------------

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

 



 

Página 6 de 6 
 

2.11. – Proposta de aprovação de relatório preliminar;-------------------------------- 

 

Presente o relatório preliminar relativo ao concurso público para a execução da empreitada 

de reabilitação de nove edifícios no Bairro Beja II – 2ª fase, propôs o júri do concurso a 

adjudicação à empresa Xavieres, Ldª, pelo valor de 549.412,00 € bem como proceder à 

audiência prévia dos concorrentes, nos termos do disposto no artigo 123º e artigo 147º do 

CCP, e do disposto no artigo 20º do PP, notificando-os do presente relatório para, querendo, se 

pronunciarem por escrito sobre o teor do mesmo, até às 17:00h do 5º dia seguinte à data de 

envio deste, através da plataforma SAPHETY.-------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 456)---------------------------------------------- 

 

 

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

 

Neste período não se registou qualquer intervenção.-------------------------------------------------------- 

 

 

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 quinze 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 

06 de setembro de 2017. 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

 

 

 

___________________ 

João Manuel Rocha da Silva 

 

O Assistente Técnico 

 

 

 

__________________ 

João Daniel Frazão Felício
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