
 
 

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 dois de 

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

2.1. – Proposta de aprovação do Relatório e Contas da EMAS – Empresa 
Municipal de Água e Saneamento de Beja, EM, relativo ao ano 2018;------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

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

2.2. – Proposta de aprovação do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e 
Infrações Conexas da EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de 
Beja, EM, relativo ao ano 2018;---------------------------------------------------------------------------

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

2.3. – Proposta de aprovação de contratação de empréstimos BEI:---------------
2.3.1. – Implementação de Percursos Acessíveis Beja, Centro Histórico e 
Envolventes;--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

Municipal;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3.2. – Reabilitação e Refuncionalização do edifício da piscina 
descoberta;----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

Municipal;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.4. – Proposta de aprovação do projeto de execução e das restantes 
peças do procedimento com vista à abertura de concurso público para a 
realização da empreitada de reabilitação e refuncionalização do edifício da 
piscina descoberta;---------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.5. – Proposta de adjudicação e aprovação da minuta de contrato bem 
como a repartição de encargos da empreitada de reabilitação do edifício 
dos Paços do Concelho;--------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

Municipal;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.6. – Proposta de aprovação de Conta da empreitada de reabilitação da 
cobertura da EB1 de Salvada;-----------------------------------------------------------------------------

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

2.7. – Proposta de aprovação de minuta de contrato do Plano de 
Intervenção em Espaço Rural a celebrar entre o Município de Beja e a 
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Herdade do Telheiro;------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.8. – Proposta de aprovação do Regulamento de Cedência de Espaços do 
Parque de Feiras e Exposições de Beja;-------------------------------------------------------------

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

2.9. – Proposta de aprovação de acordo a celebrar entre o Município de 
Beja e Vítor Manuel Crispim Penacho com vista à realização de obras 
municipais em todo o prédio urbano sito na Praça da República, nos 29, 30 
e 31, em Beja;------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

2.10.1. – Prédio sito na Rua dos Infantes, nº 13, em Beja, solicitado por 
Maria Augusta Monteiro Coelho;-----------------------------------------------------------------------

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

2.10.2. – Prédio sito na Rua de Lisboa, nº 72, em Beja, solicitado por Caixa 
Económica Montepio Geral;-------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência;-------

2.10.3. – Prédio sito na Rua Afonso III, E.N. 260, em Beja, solicitado por 
Marrachinho – Supermercados do Algarve, S.A.;---------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência;-------

2.10.4. – Prédio sito na Rua Jacinto Freire de Andrade, nos 22 e 24, Rua 
Almeida Garret, nº 2 e Travessa Almeida Garret, nº 2, em Beja, solicitado 
por Manuel de Mendonça Tavares da Silva;-----------------------------------------------------

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

2.11. – Proposta de prorrogação do prazo para apresentação de 
candidaturas a bolsas de estudo do ensino superior;--------------------------------------

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

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

2.12.1. – Fundação Nobre Freire, 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. – SOLIM – Associação para a Defesa dos Direitos dos Imigrantes, 
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. – Associação dos Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho 
de Beja, no âmbito do Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular das 
Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho de Beja;---------
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Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 850,00 

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

2.12.4. – Centro Social e Cultural da Imaculada Conceição da Salvada, 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 

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

2.12.5. – Centro de Paralisia Cerebral de Beja, no âmbito da realização da 
4ª Edição da Taça de Maratonas BTT – CPCBeja;----------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 500,00 

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

2.13. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela realização 
de vistoria, solicitado por Francisca Maria das Dores Relvas;--------------------------

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

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

2.14.1. – Junta de Freguesia de Beringel;----------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade;---------------------------------------------------------

2.14.2. – Casa do Povo de Nossa Senhora das Neves;--------------------------------------

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

2.14.3. – Clube Atlético Operário;----------------------------------------------------------------------

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

2.14.4. – Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Salvador;---------------------

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

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

2.15.1. – Centro Escolar de Santiago Maior;-----------------------------------------------------

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

2.15.2. – Centro Infantil Coronel Sousa Tavares;----------------------------------------------

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

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

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

2.15.4. – Associação dos Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho 
de Beja;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.15.5. – ULSBA – Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo;-----------------------

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

2.16. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia um de abril de dois mil 
e dezanove, verificando-se que o total das disponibilidades é de um 
milhão, trezentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e três 
euros e três cêntimos, sendo oitocentos e noventa e nove mil, cento e 
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quarenta e três euros e noventa e sete cêntimos de operações 
orçamentais e quatrocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e dezanove 
euros e seis 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 dois de abril de dois mil e dezanove.----------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


