
 
 

Câmara Municipal de Beja  Telefone: 284311800 

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

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 seis de 

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

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

2.1. – Proposta de aprovação da 5ª Alteração ao Loteamento Municipal 

para Atividades Económicas da Horta de S. Miguel;----------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade;------------------------------------------------------

2.2. – Reversão do Lote 2 do Loteamento Municipal de Equipamentos de 

Saúde e Assistência para o Município de Beja;-------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade exercer o direito de reversão sobre o 

Lote 2 do Loteamento Municipal de Equipamentos de Saúde e 

Assistência;----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3. – Revisão de preços da empreitada de requalificação da Rua da 

Lavoura;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade;-------------------------------------------------------

2.4. – Doação de prédio urbano à Freguesia de Nossa Senhora das Neves;--

Foi deliberado por unanimidade doar o prédio urbano municipal descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Beja, sob o nº 108/19861120, sito 

na Rua do Apeadeiro, em Nossa Senhora das Neves;------------------------------------

2.5. – Proposta de fixação de preços pelos serviços prestados no contexto 

do uso de oficinas turísticas municipais no Centro UNESCO:--------------------------

I – Os preços a aplicar aos respetivos utilizadores são os seguintes:-----------
a) Beja Experience – oficina de buinho (5 a 9 pessoas) …………………………………….. 10,00 €/pessoa  

b) Beja Experience – oficina de buinho (10 a 15 pessoas) …………………………………… 5,00 €/pessoa 

c) Beja Experience – oficina de cante (5 a 9 pessoas) ………………………. 15,00 € ou 20,00 €/pessoa 

d) Beja Experience – oficina de cante (10 a 20 pessoas) …………………………………… 10,00 €/pessoa 

e) Beja Experience – outras oficinas …………………………………………………………………. 20,00 €/pessoa 

II – Os Ensaios de Cante (Serões do Cante) integrados no programa Beja Experience não terão 

qualquer custo para os visitantes.---------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

CDU;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.6. – Pedido de certidão de direito de superfície da fração B do prédio 

sito na Rua de Gouveia, nº 8, r/c esqº, em Beja, solicitado por Carlos José 

Lindeza Roque – Cabeça de Casal de Herança;-------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade ratificar o despacho do vereador Luís 

Miranda, de 12 de fevereiro de 2019;--------------------------------------------------------------

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

denominado “Corte Condessa“, artigo 12, Secção N, sito na União de 
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Freguesias de Salvada e Quintos, solicitado por António Ramos – Cabeça 

de Casal de Herança;-------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade;-------------------------------------------------------

2.8. – Pedido de certidão de destaque de parcelas do prédio sito na Rua 

dos Mirantes, n
os

 61 e 63, da Freguesia de Beringel, solicitado por João 

Francisco Alves;---------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade;-------------------------------------------------------

2.9. – Proposta de aprovação de Edital para venda de viaturas municipais 

usadas e abatidas à frota do Município de Beja, mas com matrícula ativa, e 

outros equipamentos;-----------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade;-------------------------------------------------------

2.10. – Propostas de atribuição de subsídios:---------------------------------------------------

2.10.1. – Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança, no 

âmbito do Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições 

Particulares de Solidariedade Social do Concelho de Beja;------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 850,00 

€;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.10.2. – Associação Juvenil Lendias d’Encantar, no âmbito da organização 

do FITA – Festival Internacional de Teatro do Alentejo 2019;-------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 

10.000,00 €;---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.10.3. – ASSESTA – Associação de Escritores do Alentejo, no âmbito da 

organização da 2ª Edição do Prémio Literário Joaquim Mestre;---------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 

1.500,00 €;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.10.4. – Associação dos Antigos Alunos da Escola Industrial e Comercial 

de Beja, no âmbito da organização do Convívio Encontro de Gerações;--------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 200,00 

€;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.10.5. – Associação Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Beja, no 

âmbito da organização do Passeio BTT solidário de Beja;-------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 100,00 

€;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.10.6. – Sociedade Filarmónica Capricho Bejense, para fazer face às 

despesas com a remodelação do teto do palco da Sociedade;-----------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

2.757,66 €;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.10.7. – Associação Cultural e Recreativa Zona Azul, no âmbito do 

Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas, do Instituto 

Português do Desporto e Juventude: projeto de requalificação do 

Complexo de Ténis;---------------------------------------------------------------------------------------------
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Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 

10.000,00 €;---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.10.8. – C.C.D. Bairro Nossa Senhora da Conceição, no âmbito do 

Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas, do Instituto 

Português do Desporto e Juventude: projeto de requalificação da 

cobertura dos balneários e águas sanitárias dos mesmos;------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 

10.000,00 €;---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.10.9. – Programa de Apoio ao Movimento Associativo desportivo 2019 – 

Tranche 1;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade o pagamento da 1ª tranche às 

associações desportivas do concelho, no valor de 53.200,00 €;--------------------

2.11. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

de licenças especiais de ruído:---------------------------------------------------------------------------

2.11.1. – ZARCOS – Associação de Músicos de Beja;----------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade;---------------------------------------------------------

2.11.2. – Louredense Futebol Clube;-----------------------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade;---------------------------------------------------------

2.11.3. – Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja;----------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade;---------------------------------------------------------

2.11.4. – Comissão de Finalistas da Escola Secundária Diogo de Gouveia;----

Foi deliberado isentar por unanimidade;---------------------------------------------------------

2.11.5. – Nelson Cigarro Unipessoal, Ldª;----------------------------------------------------------

Foi deliberado indeferir por maioria com os votos contra dos vereadores 

da CDU;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.12. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativo à cedência de 

transporte:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.12.1. – Clube Desportivo de Beja;-------------------------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade;---------------------------------------------------------

2.12.2. – Clube Desportivo e Recreativo Salvadense;---------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade;--------------------------------------------------------- 

2.12.3. – Associação Cultural e Recreativa Zona Azul;-------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade;---------------------------------------------------------

2.12.4. – União de Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da Feira;---

Foi deliberado isentar por unanimidade;---------------------------------------------------------

2.12.5. – Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Neves;-----------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade;---------------------------------------------------------

2.12.5. – Associação Animus Jovem;------------------------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade;---------------------------------------------------------

2.12.6. – Fundação Nobre Freire;-----------------------------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade;---------------------------------------------------------
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2.12.7. – Centro Social e Paroquial do Salvador;----------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade;---------------------------------------------------------

2.13. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia dezanove de fevereiro 

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

de um milhão, trezentos e vinte e nove mil, setecentos e quinze euros e 

seis cêntimos, sendo oitocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e oitenta 

e três euros e trinta e nove cêntimos de operações orçamentais e 

quatrocentos e trinta e nove mil, oitocentos e trinta e um euros e sessenta 

e sete 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 seis de março de dois mil e dezanove.--------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 

Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


