
 
 

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 vinte de 

março de dois mil e dezanove, as propostas a seguir discriminadas, 
constituindo o presente documento, a ata em minuta:-----------------------------------

2.1. – Estatuto do Direito da Oposição – Relatório de Avaliação;-------------------

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

2.2. – Proposta de aprovação do Acordo de Regularização de Dívida a 
celebrar entre a EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de 
Beja, E.M. e a AgdA – Águas Públicas do Alentejo, S.A.;----------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade;-------------------------------------------------------

2.3. – Proposta de aprovação da alteração de valor da intervenção no 
edifício sito na Praça da República, nº 29, em Beja, a contratualizar no 
âmbito de empréstimo IFRRU2020;-------------------------------------------------------------------

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

2.4. – Proposta de aprovação de protocolo de colaboração a celebrar 
entre a Pedra Angular e o Município de Beja no âmbito da 15ª Edição do 
Festival “Terras Sem Sombra”;---------------------------------------------------------------------------

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

2.5. – Proposta de aprovação de minuta de contrato de comodato a 
celebrar entre o Município de Beja e a AOBA – Associação Ornitológica do 
Baixo Alentejo para cedência da fração autónoma sita na Rua Sousa Porto, 
nº 91, r/c dtº, em Beja;---------------------------------------------------------------------------------------

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

2.6. – Pedido de cedência da concessão do quiosque do Terreirinho das 
Peças, em Beja, solicitado por Paulo Manuel Ragageles Machado;----------------

Foi deliberado deferir por unanimidade;---------------------------------------------------------

2.7. – Pedido de certidão de direito de preferência relativa ao prédio 
denominado Estação de Caminho-de-ferro, em Baleizão, solicitado pelo 
Novo Banco, S.A.;------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado não exercer o direito de preferência com o voto de 

qualidade do Senhor Presidente da Câmara e os votos contra dos 

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

2.8. – Pedido de certidão de aumento de comproprietários do prédio 
denominado “Juliana“, artigo 29, Secção H, sito na União de Freguesias de 
Santa Vitória e Mombeja, solicitado por Glorinda Maria Lourenço – Cabeça 
de Casal de Herança;-------------------------------------------------------------------------------------------
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Foi deliberado aprovar por unanimidade;-------------------------------------------------------

2.9. – Pedido de certidão de destaque de parcelas do prédio sito na Rua 
General Humberto Delgado, nos 21 e 23, sito na União de Freguesias de 
Albernoa e Trindade, solicitado por Maria Dulce da Conceição Ramires 
Santos Ramalhete;----------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.10. – Proposta de aprovação do Projeto da Primeira Alteração da 
Postura Municipal de Animais Domésticos de Produção, de Capoeira, Gado 
Bravo e Cães Potencialmente Perigosos;----------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Comissão de 

Regulamentos da Assembleia Municipal;--------------------------------------------------------

2.11. – Proposta de aprovação de Aviso – Exumação de cadáveres;--------------

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

2.12. – Propostas de atribuição de subsídios/apoios financeiros:-------------------

2.12.1. – Associação Humanitária dos Dadores de Sangue de Beja, 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 

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

2.12.2. – AMEC – Associação dos Mediadores Ciganos de Portugal, 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 

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

2.12.3. – Casa Pia de Beja, 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 

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

2.12.4. – Escolas e instituições do Concelho de Beja, no âmbito da 
comemoração do Carnaval na cidade e nas freguesias rurais;------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir os subsídios propostos na 

informação, no valor total de 3.530,00 €;--------------------------------------------------------

2.12.5. – Juntas de Freguesia de Cabeça Gorda, Beringel e União das 
Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João Baptista, no âmbito da 
realização do Festival do Cogumelo – Silarca 2019, Sabores do Barro 2019 
e Feira das Cavadas, respetivamente;---------------------------------------------------------------

Foi deliberado por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU 

atribuir um subsídio no valor de 2.500,00 € a cada entidade;-----------------------

2.12.6. – Rufar & Bombar – Associação Cultural, no âmbito da realização 
do Bejábombar – Festival de bombos e percussão tradicional de Beja;---------
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Foi deliberado por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU 

atribuir um subsídio no valor de 2.550,00 €;---------------------------------------------------

2.12.7. – Associação Juvenil Culturmais, no âmbito da realização do 
Festival MUPA – Música na Planície;-----------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 

8.100,00 €;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.12.8. – Escola Profissional Bento de Jesus Caraça de Beja, no âmbito da 
realização e apresentação da peça intitulada “Quebrando tabus”, no Pax-
Júlia Teatro Municipal;----------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 250,00 

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

2.12.9. – Associação de Defesa do Património de Beja, no âmbito da 
realização da Festa do Azulejo de Beja e de um ciclo de conferências sobre 
arqueologia e temáticas do património cultural;---------------------------------------------
Foi deliberado por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU 

atribuir um subsídio no valor de 3.250,00 € para as iniciativas 

identificadas (2.500,00 € e 750,00 € respetivamente);-----------------------------------

2.12.10. – ACOS – Agricultores do Sul, no âmbito das comemorações do 25 
de Abril com a realização de espetáculo com António Zambujo;--------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

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

2.13. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças da atividade de realização de espetáculos de natureza 
desportiva;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.13.1. – Associação de Cicloturismo de Beringel;-------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade;---------------------------------------------------------

2.13.2. – Clube TT Escalfa Caminhos;----------------------------------------------------------------

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

2.14. – Pedido de isenção do pagamento das taxas de apreciação de 
pedido de autorização especial de vias públicas afetas ao trânsito de 
veículos e emissão de licenças de interrupção de trânsito, solicitado pela 
Rufar & Bombar – Associação Cultural;-------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade;---------------------------------------------------------

2.15. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído, licenças de recinto improvisado, licenças de 
ocupação de espaço público e licença de recinto itinerante:--------------------------

2.15.1. – Associação Académica do Instituto Politécnico de Beja;------------------

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

2.15.2. – Junta de Freguesia de Cabeça Gorda;------------------------------------------------

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

2.15.3. – União de Freguesias de Trigaches e São Brissos;-------------------------------
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Foi deliberado isentar por unanimidade;---------------------------------------------------------

2.15.4. – Núcleo Sportinguista de Beja;-------------------------------------------------------------

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

2.15.5. – Diogo Lopes dos Santos;----------------------------------------------------------------------

Foi deliberado indeferir com o voto de qualidade do Senhor Presidente 

da Câmara e os votos contra dos vereadores da CDU;-----------------------------------

2.15.6. – Adélio Leandro Pinheiro Torralvo, explorador do “Leandro’s 
Circos;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado indeferir com o voto de qualidade do Senhor Presidente 

da Câmara e os votos contra dos vereadores da CDU;-----------------------------------

2.16. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativo à cedência de 
transportes:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.16.1. – Coro de Câmara de Beja;---------------------------------------------------------------------

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

2.16.2. – Grupo Coral da Freguesia de Cabeça Gorda;-------------------------------------

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

2.16.3. – União das Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João 
Baptista;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.16.4. – Associação Cultural e Desportiva de Penedo Gordo;------------------------

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

2.16.5. – Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança;----------

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

2.16.6. – Centro Infantil da Santa Casa da Misericórdia de Beja;--------------------

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

2.16.7. – Patronato de Santo António;--------------------------------------------------------------

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

2.16.8. – Cáritas Diocesana de Beja;------------------------------------------------------------------

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

2.17. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia dezanove de março de 
dois mil e dezanove, verificando-se que o total das disponibilidades é de 
um milhão, oitocentos e dezoito mil, seiscentos e dezoito euros e setenta 
e um cêntimos, sendo um milhão, quatrocentos e vinte e seis mil, 
quinhentos e cinco euros e sessenta e sete cêntimos de operações 
orçamentais e trezentos e noventa e dois mil, cento e treze euros 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 
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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 vinte de março de dois mil e dezanove.------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


