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

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

 

Nos termos e para os efeitos do 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, foram aprovados na reunião de câmara ordinária de nove de 

janeiro de dois mil e dezanove, as propostas a seguir discriminadas, 

constituindo o presente documento, a ata em minuta:-----------------------------------

2.1. – Proposta de constituição de fundos de maneio, para pagamento de 

despesas urgentes e inadiáveis até final de 2019:--------------------------------------------

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

No montante de 600,00 € (seiscentos euros) mensais, a ser gerido por 

Paulo Fernando Barros Bel Luís, da Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No montante de 153,15 € (cento cinquenta e três euros e quinze 

cêntimos) mensais, a ser gerido por Maria Manuel Coelho, do Gabinete de 

Ação Social CPCJ;-------------------------------------------------------------------------------------------------

No montante de 600,00 € (seiscentos euros) mensais, a ser gerido por José 

Carlos Grilo Marque Bengala, Serviço de Transportes e Oficina de 

Mecânica;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No montante de 150,00 € (cento e cinquenta euros) mensais, a ser gerido 

por Deolinda Maria da Palma Dias Palma, do Centro do Lidador;-------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------

2.2. – Proposta de montantes a atribuir para as freguesias em 2019;------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade a transferência de 1.454.226,00 

€ para as freguesias do Concelho.---------------------------------------------------------------------

2.3. – Proposta de montantes a atribuir para instituições em 2019;--------------

Universidade Sénior – 20.000,00 €;-------------------------------------------------------------------

CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo – 155.443,33 €;----

CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo – 40.941,24 €;------

Conservatório Regional do Baixo Alentejo – 150.950,00 €;-----------------------------

CEBAL – Centro de Biotecnologia do Baixo Alentejo – 90.000,00 €;---------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------

2.4. – Proposta de revogação da decisão de contratar e abertura de novo 

procedimento por concurso público para a empreitada de reabilitação do 

edifício dos Paços do Concelho;-------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e proceder em conformidade.----

2.5. – Proposta de aprovação do Contrato de Prestação de Serviços para 
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Receção, Transporte e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos e 

Recolha, Transporte e Tratamento de Resíduos Recicláveis a celebrar entre 

o Município de Beja e a RESIALENTEJO, Tratamento e Valorização de 

Resíduos, EIM;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------

2.6. – Proposta de ratificação do Protocolo celebrado entre a Câmara 

Municipal de Beja e o CPKA – Clube de promoção de Karting e 

Automobilismo;---------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade ratificar o presente protocolo.------------------

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

2.7.1. – Prédio sito na Rua Sebastião de Jesus Palma, nº 90, em Beja, 

solicitado pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e 

Automóveis de Beja;-------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.-------

2.7.2. – Fração E do prédio sito na Rua Natália Correia, nº 4, 2º esqº, em 

Beja, solicitado pela Caixa Imobiliário, FIIAH;---------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.-------

2.8. – Pedido de certidão de aumento de comproprietários do prédio 

denominado “Herdade do Olival“, sito na União de Freguesias de Salvada 

e Quintos, solicitado por José Joaquim Raposo Rodrigues Celorico Palma;---

Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------

2.9. – Ratificação de despachos relativos à sinalização de trânsito do 

Concelho de Beja no ano 2018;--------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade ratificar os respetivos despachos.------------

2.10. – Proposta de aprovação de acordos de pagamentos de dívida:-----------

2.10.1. – a celebrar entre o Município de Beja e Bruno Manuel Horta Trol;--

Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------

2.10.2. – a celebrar entre o Município de Beja e Fernando Nuno 

Mendonça Lopes;------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------

2.11. – Proposta de aprovação do Plano de Mercados e Feiras para 2019;---

Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------

2.12. – Pedido de isenção de pagamento taxas de cemitério, solicitado 

pela Santa Casa da Misericórdia;-----------------------------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.13. – Pedido de isenção de pagamento taxas devidas pela emissão de 

cartão de entidade para o ano 2019, solicitado pelo Núcleo de 

Atendimento a Vítimas de Violação Doméstica;-----------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.-------------------------------------------------------

2.14. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

de licença especial de ruído, solicitado pela Associação de Jovens – 
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Animus Jovem;----------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.15. – Proposta de abertura de Procedimento Concursal Comum Para 

Ocupação de Postos de Trabalho do Mapa de Pessoal do Município de 

Beja, na Modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas Por 

Tempo Indeterminado – 12 Assistentes Operacionais/Cantoneiros de 

Limpeza para a Divisão do Ambiente e Serviços Urbanos (DASU)/Serviço 

de Limpeza Urbana e Recolha de Resíduos (SLURR);---------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------

2.16. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia oito de janeiro de dois 

mil e dezanove, verificando-se que o total das disponibilidades é de um 

milhão, trezentos e sessenta e dois mil, cento e sessenta e três euros e 

cinquenta e dois cêntimos, sendo oitocentos e quarenta e cinco mil, 

quinhentos e quarenta e cinco euros e sessenta e oito cêntimos de 

operações orçamentais e quinhentos e dezasseis mil, seiscentos e 

dezassete euros e oitenta e quatro cêntimos de operações não 

orçamentais.---------------------------------------------------------------------------------

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

 

Nos termos do nº 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de doze de setembro, 

eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, nomeado por 

deliberação de câmara, datada de 25 de outubro de 2017, para secretariar 

as reuniões do órgão executivo, redigi e subscrevo.---------------------------------------- 

 

Paços do Concelho de Beja, em nove de janeiro de dois mil e dezanove.------ 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 

Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


