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Ata número dezassete, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada 
a seis de setembro 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, 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.---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
Constatou-se a falta do senhor vereador Manuel Fernando Neves de Oliveira, 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:-------------------------- 

 

 

1.1. – Proposta de aprovação da ata no 16/2017;------------------------------------------- 

 
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 no 16/2017, relativa à reunião de câmara realizada em 
dezasseis de agosto de dois mil e dezassete, a qual foi previamente distribuída por todos os 
eleitos e de seguida, aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 457)------------------------------------ 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O vereador José Velez, uma vez que esta é a última reunião antes do começo do ano letivo, 
quis alertar para os problemas que têm surgido na educação, particularmente no concelho de 
Beja, e que alguns deles se mantêm.------------------------------------------------------------------------------
Em primeiro, e não sendo propriamente um problema da autarquia mas sim da região e do 
país, focou o problema que vinha a ser minimizado e aligeirado do número de alunos 
acompanhado com novos desequilíbrios entre os agrupamentos/escolas, e que neste 
momento parece estar a complicar-se, chamando aqui a atenção especificamente para a Rede 
Escolar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depois, apelou à autarquia para ser mais “dura” com o Ministério da Educação, 
nomeadamente no que se refere à falta de técnicos para os alunos com necessidades 
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educativas especiais. O ano passado foi muito complicado e o futuro não se avizinha melhor.---
A este acresce o problema de recursos humanos que se estende há vários anos a esta parte 
com o célebre rácio de 1 assistente operacional para 48 alunos, que não tem nada a ver com 
os grandes centros urbanos e com as freguesias rurais como é o caso de boa parte das escolas 
do concelho de Beja.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestou a preocupação com o insucesso e abandono escolar, neste caso a par do bom 
sucesso que o rating das escolas evidenciou, que atingem no Alentejo e Concelho, níveis muito 
preocupantes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finalmente uma questão que tem vindo e que quer continuar a frisar, nomeadamente o 
processo das refeições escolares, que espera ser legal e devidamente monitorizado, disse.------ 
 
A vereadora Ana Horta perguntou se alguém do executivo já assistiu à rega das flores no 
edifício do Centro de Arqueologia e Artes, porque a água corre quase em cascata. Referiu 
ainda que o ramo da árvore que caiu, situação que deu conhecimento na última reunião de 
câmara, continua no mesmo sítio, disse.------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, relativamente à rega das flores no Centro de Arqueologia e Artes, 
informou que a mesma é para ser melhorada até porque o sistema vai ser alterado.---------------  
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Propostas de adjudicação;---------------------------------------------------------------------- 

 
Presente o relatório final do júri do procedimento relativo ao Concurso Público para 
Empreitada de Recuperação da Muralha do Clube Bejense – 2ª Fase, propondo a adjudicação 
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 €.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado adjudicar por unanimidade.(Deliberação nº 458)-------------------------------------------- 
 
Presente o relatório final do júri do procedimento relativo ao Concurso Público para 
Reabilitação de nove edifícios no Bairro Social Beja II – 2ª 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 €.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado adjudicar por unanimidade.(Deliberação nº 459)-------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de aprovação de erros e omissões;---------------------------------------- 

 
Informação de 01 de setembro de 2017 do Presidente do Júri do procedimento de empreitada 
de Zona de Acolhimento Empresarial Norte, dando conhecimento que no prazo fixado para o 
efeito, apresentaram listas de erros e omissões as empresas, CONSTRADAS, S.A., LENA, 
Engenharia e Construções, S.A. e CONSDEP, S.A., ao abrigo do disposto no artigo 61º do Código 
dos Contratos Públicos.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Análise das listas de erros e omissões:---------------------------------------------------------------------------
O projetista procedeu à análise das listas de erros e omissões, da qual resultou o quadro 
designado “Resumo Geral das Medições”, que constitui documento anexo número um e faz 
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parte integrante da presente ata, observa-se que o mesmo contém os necessários 
esclarecimentos e que estes não implicam qualquer alteração das quantidades nem dos preços 
unitários.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, como não implicam quaisquer alterações de aspetos fundamentais das +peças do 
procedimento e também não têm qualquer reflexo sobre o valor do orçamento, mantem-se o 
preço base de 1.863.900,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.-----------------------------------
No que diz respeito à lista de erros e omissões apresentada pela CONSDEP, S.A., verificou-se 
que se baseou num mapa de quantidades que não faz parte do presente procedimento.---------
face ao exposto propôs a aprovação do mencionado quadro bem como a sua posterior 
disponibilização na plataforma eletrónica utilizada pelo Município de Beja e junto às peças do 
procedimento que se encontram perante consulta.----------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 460)---------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de aprovação de revisão de preços;-------------------------------------- 

 
Registo nº 5380 de 25 de agosto de 2017 do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, dando conhecimento da atualização do cálculo da revisão de preços relativo 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, há a considerar para 
efeitos de pagamento, por parte do empreiteiro, o valor de 4.511,89 € s/IVA.------------------------
O cálculo é definitivo para os meses de setembro de 2015 a junho de 2016 e provisório para os 
restantes meses.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 461)---------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Propostas de aprovação de delimitação de ARU’s (Áreas de 
Reabilitação Urbana);------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Informação da Divisão de Administração Urbanística, dando conhecimento do seguinte:----------
Com o enquadramento dado pela Lei nº 32/2012, de 14 de agosto, que republicou do Decreto-
Lei nº 307/09, de 23 de outubro, a Câmara Municipal de Beja, entendeu encarregar os seus 
serviços técnicos de elaborar uma proposta de delimitação de uma Área de Reabilitação 
Urbana para a área envolvente do Bairro do Pelame.-------------------------------------------------------
Neste sentido, foi elaborada uma proposta para esta ARU, que se junta e constitui documento 
anexo número dois que faz parte integrante da presente ata.--------------------------------------------
Com base nos procedimentos previstos na legislação então em vigor, para constituição de uma 
ARU e tratando-se de uma operação de reabilitação urbana sistemática tornava-se necessário 
elaborar um programa estratégico para essa área de reabilitação urbana que orientasse essa 
operação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os critérios para delimitação desta ARU foram a integração de todo o Bairro do Pelame, as 
áreas envolventes a afetar à utilização coletiva, tanto como zonas verdes de lazer, como para a 
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.--------------------------------------------------------
Neste sentido, e de acordo com o artigo 13º foi proposto que a Câmara Municipal deliberasse 
no sentido de aprovar a proposta de delimitação desta nova área de reabilitação urbana assim 
como os objetivos gerais definidos para esta operação.-----------------------------------------------------
O novo regime jurídico já referido permite agora que a aprovação da delimitação da ARU tenha 
lugar em momento anterior à aprovação da respetiva Operação de Reabilitação Urbana cuja 
aprovação será efetuada através de instrumento próprio e que deverá decorrer no prazo de 3 
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anos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A delimitação da ARU é aprovada pela Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 
Municipal, sem qualquer outra formalidade e instruída com os documentos que se anexam e 
que são:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. A memória descritiva e justificativa que inclui os critérios subjacentes à delimitação da área 
abrangida e os objetivos estratégicos a prosseguir.-----------------------------------------------------------
2. A planta com a delimitação da área abrangida.-------------------------------------------------------------
3. O quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais, nos termos da alínea a) 
do artigo 14º.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A vantagem da delimitação desde já da ARU é conferir após a sua aprovação a possibilidade das 
ações de reabilitação dos prédios urbanos e frações autónomas localizados nesta área, desde 
que resulte a subida de dois graus no seu nível de conservação poderem beneficiar dos 
benefícios fiscais referidos no artigo 71º do Estatuto dos Benefícios fiscais, desde que as 
operações de beneficiação estejam concluídas até 31 de dezembro de 2020.-------------------------
Benefícios Fiscais: Com a delimitação da ARU os prédios e frações autónomas reabilitados nas 
condições já referidas, poderão beneficiar de:-----------------------------------------------------------------
IMI – isenção por um período de 5 anos o qual pode ser prorrogado por mais 5 anos.--------------
IMT – isenção na 1ª transmissão de imóvel reabilitado em ARU, destinado exclusivamente a 
habitação própria permanente.------------------------------------------------------------------------------------
Com a posterior aprovação da ORU e a respetiva definição de estratégia de reabilitação haverá 
possibilidade de acesso a outros benefícios fiscais nomeadamente no que se refere ao IRS, à 
tributação das mais-valias e dos rendimentos prediais e ainda benefícios para Fundos de 
Investimento Imobiliário.--------------------------------------------------------------------------------------------
Apoios e incentivos: Para além destes benefícios fiscais diretamente relacionados com a 
delimitação da ARU, propõe-se que nesta área e até à aprovação da ORU estejam também 
isentas das taxas urbanísticas todas as operações de reabilitação urbana nesta área 
nomeadamente taxas referentes a processos de licenciamento e comunicação prévia, 
ocupações de via publica resultantes da necessidade de executar obras e das Taxas de Reforço 
de Infraestruturas Urbanísticas.------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

462)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Informação da Divisão de Administração Urbanística, dando conhecimento do seguinte:----------
Na sequência dos contratos de concessão celebrados com as Infraestruturas de Portugal e para 
dar corpo á estratégia delineada no âmbito da ORU que está a ser estudada para esta área, 
nomeadamente no objetivo estratégico da melhoria das acessibilidades inicialmente 
identificado, propõe-se uma nova alteração à delimitação da ARU da Rua da Lavoura.------------
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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esta nova delimitação, após aprovação da Câmara Municipal terá que ser aprovada pela 
Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

463)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Informação da Divisão de Administração Urbanística, dando conhecimento do seguinte:----------
Com o enquadramento dado pela Lei nº 32/2012, de 14 de agosto, que republicou do Decreto-
Lei nº 307/09, de 23 de outubro, a Câmara Municipal de Beja, entendeu encarregar os seus 
serviços técnicos de elaborar uma proposta de delimitação de uma Área de Reabilitação 
Urbana para a área envolvente do Estádio Flávio dos Santos.--------------------------------------------
Neste sentido, foi elaborada uma proposta para esta ARU, que se junta e constitui documento 
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anexo número três que faz parte integrante da presente ata.--------------------------------------------
Com base nos procedimentos previstos na legislação então em vigor, para constituição de uma 
ARU e tratando-se de uma operação de reabilitação urbana sistemática tornava-se necessário 
elaborar um programa estratégico para essa área de reabilitação urbana que orientasse essa 
operação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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.-----------------------
Neste sentido, e de acordo com o artigo 13º foi proposto que a Câmara Municipal deliberasse 
no sentido de aprovar a proposta de delimitação desta nova área de reabilitação urbana assim 
como os objetivos gerais definidos para esta operação.-----------------------------------------------------
O novo regime jurídico já referido permite agora que a aprovação da delimitação da ARU tenha 
lugar em momento anterior à aprovação da respetiva Operação de Reabilitação Urbana cuja 
aprovação será efetuada através de instrumento próprio e que deverá decorrer no prazo de 3 
anos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A delimitação da ARU é aprovada pela Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 
Municipal, sem qualquer outra formalidade e instruída com os documentos que se anexam e 
que são:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. A memória descritiva e justificativa que inclui os critérios subjacentes à delimitação da área 
abrangida e os objetivos estratégicos a prosseguir.-----------------------------------------------------------
2. A planta com a delimitação da área abrangida.-------------------------------------------------------------
3. O quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais, nos termos da alínea a) 
do artigo 14º.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A vantagem da delimitação desde já da ARU é conferir após a sua aprovação a possibilidade das 
ações de reabilitação dos prédios urbanos e frações autónomas localizados nesta área, desde 
que resulte a subida de dois graus no seu nível de conservação poderem beneficiar dos 
benefícios fiscais referidos no artigo 71º do Estatuto dos Benefícios fiscais, desde que as 
operações de beneficiação estejam concluídas até 31 de dezembro de 2020.-------------------------
Benefícios Fiscais: Com a delimitação da ARU os prédios e frações autónomas reabilitados nas 
condições já referidas, poderão beneficiar de:-----------------------------------------------------------------
IMI – isenção por um período de 5 anos o qual pode ser prorrogado por mais 5 anos.--------------
IMT – isenção na 1ª transmissão de imóvel reabilitado em ARU, destinado exclusivamente a 
habitação própria permanente.------------------------------------------------------------------------------------
Com a posterior aprovação da ORU e a respetiva definição de estratégia de reabilitação haverá 
possibilidade de acesso a outros benefícios fiscais nomeadamente no que se refere ao IRS, à 
tributação das mais-valias e dos rendimentos prediais e ainda benefícios para Fundos de 
Investimento Imobiliário.--------------------------------------------------------------------------------------------
Apoios e incentivos: Para além destes benefícios fiscais diretamente relacionados com a 
delimitação da ARU, propõe-se que nesta área e até à aprovação da ORU estejam também 
isentas das taxas urbanísticas todas as operações de reabilitação urbana nesta área 
nomeadamente taxas referentes a processos de licenciamento e comunicação prévia, 
ocupações de via publica resultantes da necessidade de executar obras e das Taxas de Reforço 
de Infraestruturas Urbanísticas.------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

464)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Informação da Divisão de Administração Urbanística, dando conhecimento do seguinte:----------
Com o enquadramento dado pela Lei nº 32/2012, de 14 de agosto, que republicou do Decreto-
Lei nº 307/09, de 23 de outubro, a Câmara Municipal de Beja, entendeu encarregar os seus 
serviços técnicos de elaborar uma proposta de delimitação de uma Área de Reabilitação 
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Urbana para a área situada entre a Rua da Lavoura e o Largo da Estação dos Caminhos de 
Ferro (Bairro de São Miguel à Estrada da Carocha).---------------------------------------------------------------
Neste sentido, foi elaborada uma proposta para esta ARU, que se junta e constitui documento 
anexo número quatro que faz parte integrante da presente ata.-----------------------------------------
Com base nos procedimentos previstos na legislação então em vigor, para constituição de uma 
ARU e tratando-se de uma operação de reabilitação urbana sistemática tornava-se necessário 
elaborar um programa estratégico para essa área de reabilitação urbana que orientasse essa 
operação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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.-------
Neste sentido, e de acordo com o artigo 13º foi proposto que a Câmara Municipal deliberasse 
no sentido de aprovar a proposta de delimitação desta nova área de reabilitação urbana assim 
como os objetivos gerais definidos para esta operação.-----------------------------------------------------
O novo regime jurídico já referido permite agora que a aprovação da delimitação da ARU tenha 
lugar em momento anterior à aprovação da respetiva Operação de Reabilitação Urbana cuja 
aprovação será efetuada através de instrumento próprio e que deverá decorrer no prazo de 3 
anos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A delimitação da ARU é aprovada pela Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 
Municipal, sem qualquer outra formalidade e instruída com os documentos que se anexam e 
que são:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. A memória descritiva e justificativa que inclui os critérios subjacentes à delimitação da área 
abrangida e os objetivos estratégicos a prosseguir.-----------------------------------------------------------
2. A planta com a delimitação da área abrangida.-------------------------------------------------------------
3. O quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais, nos termos da alínea a) 
do artigo 14º.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A vantagem da delimitação desde já da ARU é conferir após a sua aprovação a possibilidade das 
ações de reabilitação dos prédios urbanos e frações autónomas localizados nesta área, desde 
que resulte a subida de dois graus no seu nível de conservação poderem beneficiar dos 
benefícios fiscais referidos no artigo 71º do Estatuto dos Benefícios fiscais, desde que as 
operações de beneficiação estejam concluídas até 31 de dezembro de 2020.-------------------------
Benefícios Fiscais: Com a delimitação da ARU os prédios e frações autónomas reabilitados nas 
condições já referidas, poderão beneficiar de:-----------------------------------------------------------------
IMI – isenção por um período de 5 anos o qual pode ser prorrogado por mais 5 anos.--------------
IMT – isenção na 1ª transmissão de imóvel reabilitado em ARU, destinado exclusivamente a 
habitação própria permanente.------------------------------------------------------------------------------------
Com a posterior aprovação da ORU e a respetiva definição de estratégia de reabilitação haverá 
possibilidade de acesso a outros benefícios fiscais nomeadamente no que se refere ao IRS, à 
tributação das mais-valias e dos rendimentos prediais e ainda benefícios para Fundos de 
Investimento Imobiliário.--------------------------------------------------------------------------------------------
Apoios e incentivos: Para além destes benefícios fiscais diretamente relacionados com a 
delimitação da ARU, propõe-se que nesta área e até à aprovação da ORU estejam também 
isentas das taxas urbanísticas todas as operações de reabilitação urbana nesta área 
nomeadamente taxas referentes a processos de licenciamento e comunicação prévia, 
ocupações de via publica resultantes da necessidade de executar obras e das Taxas de Reforço 
de Infraestruturas Urbanísticas.------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

465)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2.5. – Proposta de aprovação da 1ª alteração ao Regulamento Municipal 
da Restrição do Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos de 
Beja;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Na sequência da realização de consulta pública ao abrigo do disposto no artigo 101º do Código 
do Procedimento Administrativo (CPA), efetuada através da publicação do Edital nº 281/2017, 
na 2ª Série do Diário da República nº 89, de 9 de maio de 2017, não são conhecidas 
reclamações ou observações que tivessem sido feitas pelos interessados (a não ser as 

observações da PSP aquando da publicitação do anteprojeto, e que levaram à introdução de alguns 

ajustamentos no projeto de 1ª alteração ao referido regulamento).---------------------------------------------
Assim sendo, está o referido Regulamento que constitui documento anexo número cinco e faz 
parte integrante da presente ata, em condições de ser submetido à aprovação final da Câmara 
Municipal e à subsequente apreciação e aprovação pela Assembleia Municipal, nos termos do 
disposto no artigo 25º, nº 1 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, por se tratar de um 
regulamento com eficácia externa.--------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

466)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.6. – Propostas de aprovação de repartição de encargos;--------------------------- 

 
Informação de 31 de agosto de 2017 do Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, dando 
conhecimento que por despacho do Senhor Presidente da Câmara, de 27 de agosto de 2017, 
foram aprovados o caderno de encargos, peças processuais e a abertura do Concurso Público 
para Prestação de Serviços de Seguros, no montante de 140.000,00 €, isentos de IVA, nos 
termos do artigo 19º, nº 1, alínea b) do CCP.--------------------------------------------------------------------
Em virtude do prazo de execução do fornecimento ser de 1 ano e estarmos na fase de 
lançamento do processo de concurso, prevê-se que este processo possa estar finalizado 
durante o mês de setembro, pelo que poderá haver 3 meses de prestação de serviços em 2017 
e 9 meses em 2018. Assim propõe-se a seguinte repartição de encargos:------------------------------
Ano 2017 – 35.000,00 €.----------------------------------------------------------------------------------------------
Ano 2018 – 105.000,00 €.--------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL: 140.000,00 €.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

467)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Informação de 04 de agosto de 2017 da Chefe da Divisão de Administração Urbanística, dando 
conhecimento que por deliberação de câmara de 19 de julho de 2017, foram aprovados o 
programa de concurso, caderno de encargos, peças processuais e a abertura do Concurso 
Público de Reabilitação de Imóveis para Instalação do Centro de Apoio ao Desenvolvimento 
Local – Beja, no montante de 886.000,00 €, acrescido de IVA à taxa de 6% que perfaz o valor 
total de 939.160,00 €, nos termos do artigo 19º, nº 1, alínea b) do CCP.--------------------------------
Em virtude do prazo de execução da obra ser de 18 meses e estarmos na fase de lançamento 
do processo de concurso, estima-se que o processo possa estar concluído no mês de outubro. 
Assim propõe-se a seguinte repartição de encargos:---------------------------------------------------------
Ano 2017 – 104.624,55 €, c/IVA incluído.------------------------------------------------------------------------
Ano 2018 – 834.535,45 €, c/IVA incluído.------------------------------------------------------------------------
TOTAL: 939.160,00 €, c/IVA incluído.-------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

468)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Informação de 29 de agosto de 2017 da Chefe da Divisão de Administração Urbanística, dando 
conhecimento que por deliberação de câmara de 19 de julho de 2017, foram aprovados o 
programa de concurso, caderno de encargos, peças processuais e a abertura do Concurso 
Público de empreitada da Zona de Acolhimento Empresarial, no montante de 1.863.900,00 €, 
acrescido de IVA à taxa de 6% que perfaz o valor total de 1.975.734,00 €, nos termos do artigo 
19º, nº 1, alínea b) do CCP.-------------------------------------------------------------------------------------------
Em virtude do prazo de execução da obra ser de 180 dias e uma vez que se estima ter o 
processo concluído no mês de novembro, propõe-se a seguinte repartição de encargos:----------
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.----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

469)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Informação de 29 de agosto de 2017 da Chefe da Divisão de Administração Urbanística, dando 
conhecimento que por deliberação de câmara de 21 de junho de 2017, foram aprovados o 
programa de concurso, caderno de encargos, peças processuais e a abertura do Concurso 
Público de empreitada de Reabilitação de 9 Edifícios no Bairro Social Beja II – 2º Fase, no 
montante de 580.000,00 €, acrescido de IVA à taxa de 6% que perfaz o valor total de 
614.800,00 €, nos termos do artigo 19º, nº 1, alínea b) do CCP.-------------------------------------------
Em virtude do prazo de execução da obra ser de 150 dias e uma vez que se estima ter o 
processo concluído no mês de outubro, propõe-se a seguinte repartição de encargos:-------------
Ano 2017 – 245.920,00 €, c/IVA incluído.------------------------------------------------------------------------
Ano 2018 – 368.880,00 €, c/IVA incluído.------------------------------------------------------------------------
TOTAL: 614.800,00 €, c/IVA incluído.-------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

470)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Informação de 04 de agosto de 2017 da Chefe da Divisão de Administração Urbanística, dando 
conhecimento que por despacho do Senhor Presidente da Câmara, de 31 de julho de 2017, 
foram aprovados o caderno de encargos, peças processuais e a abertura do Ajuste Direto da 
empreitada de Recuperação da Muralha do Clube Bejense, no montante de 145.000,00 €, 
acrescido de IVA à taxa de 6% que perfaz o valor total de 153.700,00 €, nos termos do artigo 
19º, nº 1, alínea b) do CCP.-------------------------------------------------------------------------------------------
Em virtude do prazo de execução da obra ser de 120 dias e estarmos na fase de lançamento do 
processo de concurso, prevê-se que este processo possa estar finalizado durante o mês de 
setembro, pelo que poderá haver 3 meses de obra em 2017 e 1 mês em 2018. Assim propõe-
se a seguinte repartição de encargos:----------------------------------------------------------------------------
Ano 2017 – 115.275,00 €, c/IVA incluído.------------------------------------------------------------------------
Ano 2018 – 38.425,00 €, c/IVA incluído.------------------------------------------------------------------------
TOTAL: 153.700,00 €, c/IVA incluído.-------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

471)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.7. – Proposta de aprovação de minuta de contrato promessa de 
compra e venda;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente a minuta de contrato promessa de compra e venda a celebrar entre o Município de 
Beja e o arrendatário, José Manuel do Rosário Costa, relativa ao imóvel sito na Rua Pablo 
Neruda, nº 5, 1º fte, em Beja, que constitui documento anexo número seis e faz parte 
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integrante da presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 472)---------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Pedidos de emissão de certidão de direitos de preferência;--------------- 

 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender o prédio sito na Travessa da Banha, nº 2, em Beja, pelo valor de 
40.000,00 €, 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 473)-------- 
 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender o prédio sito na Rua das Pedras nº 22, em Beja, pelo valor de 17.000,00 €, 
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 474)-------- 
 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender o prédio sito na Rua da Muralha nº 6, em Beja, pelo valor de 13.950,00 €, 
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 475)-------- 
 
Requerido por Sónia Isabel Calceteiro Morgadinho, que pretendendo vender o prédio sito na 
Rua 1º de Dezembro, nº 53, em Beja, pelo valor de 25.000,00 €, 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 476)-------- 
 
 

2.9. – Pedido de emissão de certidão para efeitos de emparcelamento 
simples;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Requerido por Joaquim Manuel Serra, a emissão de certidão para efeitos de emparcelamento 
simples, dos prédios rústicos denominados “Ulmo”, artigos 77 e 80, Secção H, sitos na União 
de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja, para apresentação na Conservatória do registo 
Predial, para efeitos de escritura de compra de um dos prédios e beneficiar da isenção de IMT.-
Encontrando-se o processo instruído com os elementos mencionados no artigo 9º da lei nº 
111/2015, de 27 de agosto e conforme indicado pelo Gabinete Jurídico deste Município com 
declaração emitida pela Divisão de Ambiente e Infraestruturas – Direção de Serviços de 
Desenvolvimento Agroalimentar e Rural do Ministério da Agricultura, Florestas e 
Desenvolvimento Rural, não se vê inconveniente no deferimento do pedido.-------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 477)---------------------------------------------- 
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2.10. – Proposta de correção de valores;--------------------------------------------------------- 

 
Informação de 24 de agosto de 2017 da Adjunta do Senhor Presidente, Ana Paula Nogueira, 
dando conhecimento que depois de reunião realizada entre o executivo, a Comissão de Festas 
das Neves, a Comissão de Festas do Padrão e o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
Nossa Senhora das Neves, acerca do subsídio para as referidas comissões, uma vez que o PAMA 

prevê um único subsídio para a realização das tradicionais festas da aldeia e nesta freguesia 
existem duas comissões, ficou acordado uma verba de 1.200,00 € para a Comissão de Festas 
das Neves e outra verba de 300,00 € para a Comissão de Festas do Padrão.--------------------------
Como foi deliberado a atribuição de 1.000,00 € à Comissão de Festas das Neves e 500,00 € 
para a Comissão de Festas do Padrão, solicita-se que estes valores sejam corrigidos.---------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 478)---------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Proposta de atribuição de apoio;--------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Centro de Cultura e Desporto do Bairro de Nossa Senhora da Conceição, um 
apoio para realização de duas iniciativas designadas, Paladares do Bairro – Mostra de 
gastronomia e coesão social, que decorrerá nos dias 27, 28 e 29 de outubro e o Torneio Infantil 
de Petizes, Traquinas e Benjamins, que decorrerá nos dias 16 e 17 de dezembro de 2017, com 
orçamento estimado em 4.500,00 €, no âmbito da comemoração do seu 30 aniversário.----------
Foi deliberado por unanimidade apoiar o Centro de Cultura e Desporto do Bairro de Nossa 
Senhora da Conceição, até ao valor máximo de dois mil e quinhentos euros.(Deliberação nº 

479)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.12. – Pedido de transmissão de jazigos municipais;------------------------------------ 

 
Solicitado por Maria de Fátima Castilho Venes, proprietária dos jazigos municipais nos CC 278 e 
BB 278 do Cemitério de Santa Clara, em Beja, a venda dos mesmos a terceiros.----------------------
Nos termos do artigo 55º, nº 1 e 56º, nº 2 do Regulamento do Cemitério de Santa Clara, é 
possível deferir o pedido, desde que pela transmissão, sejam pagos ao Município de Beja, 50% 
das taxas de concessão em vigor, 2.286,43 € cada, sendo que 50% dos dois jazigos corresponde 
ao valor total de 2.286,43 €.-----------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 480)---------------------------------------------- 
 
 

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

 
Encontrando-se o processo de licenciamento da iniciativa denominada 6ª Maratona de BTT 

Entre Vinha e Olivais, devidamente instruído, solicita a entidade organizadora, Associação 
Juventude Baleizoeira, autorização para a realização da mesma e a isenção de taxas, nos 
termos do artigo 9º do Regulamento Geral de Taxas do Município.--------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 481)----------------------------------------------- 
 
Encontrando-se o processo de licenciamento da iniciativa denominada XIII Passeio BTT Pelos 
Trilhos de Mombeja, devidamente instruído, solicita a entidade organizadora, Grupo 
Desportivo e Cultural de Mombeja, autorização para a realização da mesma e a isenção de 
taxas, nos termos do artigo 9º do Regulamento Geral de Taxas do Município.------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 482)----------------------------------------------- 
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Encontrando-se o processo de licenciamento da iniciativa denominada 2º Trail e Caminhada 
Solidária Dr. Joaquim Augusto Rodeia, devidamente instruído, solicita a entidade organizadora, 
União Desportiva e Cultural Beringelense, autorização para a realização da mesma e a isenção 
de taxas, nos termos do artigo 9º do Regulamento Geral de Taxas do Município.--------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 483)----------------------------------------------- 
 
 

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

 
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, entre os dias 08 e 11 de setembro de 
2017.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 484)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído, no âmbito da realização de bailes, na Praça 
Magalhães de Lima, dias 12 e 13 de agosto de 2017.---------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 485)----------------------------------------------- 
 
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, entre os dias 19 e 26 
de agosto de 2017.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 486)----------------------------------------------- 
 
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, dias 25 e 26 de agosto de 
2017.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 487)----------------------------------------------- 
 
 

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

 
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.-------------------- 
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 488)------------------------------------------------------------- 
 
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.------------- 
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 489)------------------------------------------------------------- 
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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.-----------
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 490)------------------------------------------------------------- 
 
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.----------------
Foi deliberado isentar por maioria com o voto contra do vereador José Velez por considerar 
que nas saídas para fora do país podem surgir complicações especialmente quando se trata de 
crianças.(Deliberação nº 491)----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Cáritas Diocesana de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas e 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Odeceixe.------------------------------------
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 492)------------------------------------------------------------- 
 
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.---- 
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 493)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Social e Cultural da Imaculada Conceição de Salvada, a isenção do 
pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de transporte para uma deslocação ao 
Oceanário, em 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 494)------------------------------------------------------------- 
 
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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 495)------------------------------------------------------------- 
 
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.------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por maioria com o voto contra do vereador José Velez.(Deliberação nº 

496)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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.------------
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 497)------------------------------------------------------------- 
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Solicitado pelo Clube Desportivo de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas e 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Loulé.-----------------------------------------
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 498)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Louredense Futebol Clube, a isenção do pagamento das taxas devidas e 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Alvalade do Sado.-------------------------
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 499)------------------------------------------------------------- 
 
 

2.16. – Proposta de abertura de concurso para concessão do café-
esplanada Jardim do Bacalhau, em Beja;--------------------------------------------------------- 

 
Presente o programa de concurso, caderno de encargos e respetivas peças relativas à abertura 
de concurso para concessão do café-esplanada Jardim do Bacalhau, em Beja, que constituem 
documento anexo número sete e fazem parte integrante da presente ata.---------------------------
Foi proposto para constituição do júri do concurso:----------------------------------------------------------
Presidente, Juvenal da Cunha;--------------------------------------------------------------------------------------
1º Vogal, Paulo Crujo, que substitui o Presidente nas suas ausências;-----------------------------------
2º Vogal, Cristina Daniel.---------------------------------------------------------------------------------------------
Caso falte um dos efetivos foram propostos como suplentes:---------------------------------------------
1º Suplente, Sandra Margarida;------------------------------------------------------------------------------------
2º Suplente, Silvia Graça.---------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

500)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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;---------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente os 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, que constituem 
documento anexo número oito e fazem parte integrante da presente ata.----------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.18. – Resumo Diário de Tesouraria nº 166, relativo ao dia cinco de 
setembro de dois mil e dezassete;-------------------------------------------------------------------- 
 
Consultados os registos verifica-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.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2.19. – Manutenção da situação que levou à atribuição de indemnização 
devida pela desocupação da fração C para permitir a execução da 
empreitada de Reabilitação do Antigo Clube Bejense (Espaço Criativo);------- 

 
Por deliberação de câmara de 06 de julho de 2016, foi aprovado o despejo sumário da fração C 
do prédio sito na Rua do Sembrano, nos 72, 74, 76 e 78, em Beja, pelo prazo de 1 ano, a contar 
da data de consignação da obra, que ocorreu no dia 23 de maio de 2016, por estar em causa a 
segurança de pessoas e bens, e a atribuição de uma indemnização, no valor de 4.800,00 €, pela 
total impossibilidade de uso da referida fração nesse período de tempo.------------------------------
O pagamento foi efetuado em 12 prestações mensais, no valor de 400,00 €, sendo que, no 
presente mês a autarquia já não efetuou qualquer pagamento.------------------------------------------
Assim, propõe-se que se continue a pagar uma prestação mensal, no valor de 400,00 €, ao 
Senhor Constantino Rosa, até lhe ser restituída a referida fração.---------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade continuar a pagar uma prestação mensal, no valor de 
quatrocentos euros, ao Senhor Constantino Rosa, até lhe ser restituída a referida 
fração.(Deliberação nº 501)------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
O Senhor Constantino Rosa, proprietário da Casa dos Arcos, referiu estar há 16 meses inibido 
de exercer a sua atividade comercial por força das obras da empreitada do Clube Bejense, 
recebendo por isso uma indemnização da Câmara Municipal, no valor de 400,00 € mensais. O 
problema é que o mês passado não lhe foi paga qualquer verba. O Centro da UNESCO foi 
inaugurado dia 12 de julho e até ao momento não recebeu qualquer informação por parte da 
autarquia, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Hélder Parrinha perguntou se o Senhor Presidente da Câmara tem conhecimento do 
estado em que se encontra as obras do Bairro da Apariça. Colocou esta questão porque a 
antiga rede de esgotos nunca teve problemas de escoamento e há pouco tempo, quando 
choveu, as tampas levantaram todas, coisa que nunca aconteceu. Para além disto, com a água, 
o pó de pedra desapareceu originando fissuras que podem vir a soltar a calçada. Acrescentou 
que existem três caixas de esgoto e água à sua porta que ainda não estão calcetadas, disse.----- 
 
O Senhor Carlos Dias perguntou qual a razão da Igreja dos Prazeres se encontrar fechada neste 
momento e o que é que está a acontecer com a Associação Portas do Território.-------------------- 
 
O Senhor Júlio Raimundo quis registar o tom calmo e democrático de como decorreu esta 
reunião.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aproveitou para completar a informação relativamente à situação da Associação Portas do 
Território que decorreu do despedimento de um funcionário, que terá pedido a rescisão do 
contrato por não lhe pagarem há meses, não lhe foi dada e portanto o processo está em 
Tribunal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão, já a tinha colocado há tempo e tem a ver com a possibilidade da 
Câmara Municipal cortar as ramagens de heras que se encontram no canto superior direito do 
torreão situado ao lado da Caixa Geral de Depósitos, por considerar que as mesmas estão a 
desfigurar a muralha que deveria ficar a descoberto.-------------------------------------------------------- 
Relativamente ao café-esplanada Jardim do Bacalhau, uma vez que o estabelecimento fechou 
e de um momento para outro tudo o que estava lá dentro desapareceu, a pergunta na cidade 
é para onde foi e quem é que levou todo aquele equipamento. Para além disto corre também 
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a notícia que o antigo concessionário ficou a dever uma série de meses de renda à Câmara 
Municipal mas como vai abrir novo concurso, para ele como munícipe o que lhe interessa é 
que o estabelecimento volte a abrir em condições, disse.--------------------------------------------------- 
 
O Senhor Jesus Silva, habitante na Rua da Lavoura, perguntou se a Câmara Municipal já tem 
alguma resposta sobre a sua situação.--------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, relativamente à questão do Senhor Constantino Rosa, 
informou que a mesma acabou agora de ser deliberada na reunião sendo a decisão de 
continuar a pagar uma prestação mensal, no valor de 400,00 €, até lhe ser restituída a fração. 
Relativamente à questão colocada pelo Senhor Hélder Parrinha, não tem conhecimento do 
que se passa mas irá averiguar.------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão colocada pelo Senhor Carlos Dias, como se sabe a Igreja não é 
propriedade da Câmara Municipal, portanto essa pergunta deve ser dirigida à Diocese. Sobre a 
Associação Portas do Território, já tem uma nova Direção e haverá uma primeira reunião na 
próxima segunda-feira no sentido de abordar vários assuntos.--------------------------------------------
Relativamente à questão do Senhor Jesus Silva, informou que todas as famílias que tenham lá 
habitação terão a sua situação resolvida com o realojamento noutro local. A Câmara está à 
espera de reunir com a Secretária de Estado e assim que houver novidades com certeza que os 
interessados serão os primeiros a saber, disse.---------------------------------------------------------------- 
 
 

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 
20 de setembro de 2017. 
 
 
 

O Presidente da Câmara 
 
 
 

___________________ 
João Manuel Rocha da Silva 

 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício 
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