
 
 

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 dezassete 

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

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

2.1. – Proposta de atribuição de Medalhas de Mérito Municipal 2019;---------

Foi deliberado por unanimidade e escrutínio secreto aprovar e submeter 

a proposta à Assembleia Municipal para ratificação.-------------------------------------

2.2. – Proposta de atribuição de Medalhas de Bons Serviços Municipais;-----

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

2.3. – Proposta de Organização Interna dos Serviços do Município de Beja;-

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

CDU.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.4. – Proposta de alteração do Mapa de Pessoal do Município de Beja no 

âmbito da sua adequação à nova Organização dos Serviços Municipais;-------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

CDU.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.5. – Proposta de aprovação do Relatório de Gestão e Prestação de 

Contas do Município de Beja relativo ao ano 2018;-----------------------------------------

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

2.6. – Balanço Anual de Tesouraria – 2018;------------------------------------------------------

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

2.7. – Propostas de adjudicação:------------------------------------------------------------------------

2.7.1. – Contratação de empréstimo a médio ou longo prazo – IFRRU 2020 

– edifício da Praça da República, nº 29, em Beja;---------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.7.2. – Alienação do lote 8 da Rua Pablo Neruda;-------------------------------------------

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

2.7.3. – Venda de viaturas abatidas à frota do Município de Beja e outros 

equipamentos;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.8. – Proposta de aprovação da 1ª Revisão ao Regulamento de Serviço de 

Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Beja;----------------------------------------

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

2.9. – Propostas de aprovação de minutas:------------------------------------------------------

2.9.1. – Protocolo de parceria a celebrar entre a Associação de 
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Desenvolvimento Regional Portas do território, a Direção Regional de 

Cultura do Alentejo e o Município de Beja, para valorização e conservação 

do Convento de Nossa Senhora da Conceição – Museu Regional Rainha D. 

Leonor, em Beja;-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.9.2. – Protocolo de cooperação a celebrar entre a Direção Geral do 

Território e o Município de Beja, para definição de procedimentos para 

produção e disponibilização de cartografia topográfica vetorial e de 

imagem;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.10. – Segunda alteração ao Loteamento Municipal de Equipamentos de 

Saúde e Assistência;--------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.11. – Proposta de aprovação do Memorando de Entendimento a 

celebrar entre a empresa L.M. Vending, Ldª e o Município de Beja;--------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

CDU.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.12. – Reversão do lote 6, sito na Colina do Carmo, Bairro da Esperança 

doado em direito de superfície à Cruz Vermelha Portuguesa para 

construção de lar de idosos;-------------------------------------------------------------------------------

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

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

2.13.1. – Prédio sito na Rua da Esperança, nº 12, em Beja, solicitado por 

Deodato António Eufrázio;---------------------------------------------------------------------------------

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

2.13.2. – Fração B do prédio sito no Gaveto da Rua Infante D. Henrique 

com a Rua Rebelo da Silva e Rua Padre António, nº 10, em Beja, solicitado 

por Caixa Leasing e Factoring, S.A.;--------------------------------------------------------------------

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

2.13.3. – Fração A do prédio sito na Rua dos Infantes, n
os

 17, 17-A e 19, em 

Beja, solicitado por Caixa Económica Montepio Geral;-----------------------------------

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

2.13.4. – Fração B do prédio sito na Rua dos Infantes, n
os

 17, 17-A e 19, em 

Beja, solicitado por Caixa Económica Montepio Geral;------------------------------------

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

2.13.5. – Fração B do prédio sito na Rua da Liberdade, n
os

 5 e 5-A e fração 

A do prédio sito na Rua das Barreiras, n
os

 25 e 27, em Beja, solicitado por 

Maria Margarida Calado da Palma Borges Passanha;--------------------------------------

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

2.13.6. – Prédio sito na Rua Gomes Palma, nº 3-B, 1º, em Beja, solicitado 

por Maria Margarida Gutierrez Menezes;---------------------------------------------------------
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Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.-------

2.13.7. – Prédio sito na Praça da República, nº 32, em Beja, solicitado por 

Teresa de Jesus Botelho Graça Lima de Carvalho;--------------------------------------------

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

2.13.8. – Prédio sito na Rua Dr. Brito Camacho, nº 22-A, em Beja, 

solicitado por Teresa de Jesus Botelho Graça Lima de Carvalho;--------------------

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

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

2.14.1. – Associação Sementes de Vida, 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 

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

2.14.2. – Centro de Paralisia Cerebral 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 

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

2.14.3. – ADASD – Associação de Desenvolvimento Sociocultural e 

Desportivo do Bairro da Base Aérea 11, 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 

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

2.14.4. – Caixa Social e Cultural do Pessoal da Câmara Municipal de Beja, 

no âmbito da comemoração do seu 50º Aniversário;--------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 

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

2.14.5. – Diocese de Beja, no âmbito da comemoração dos 250 anos da 

sua restauração;--------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 

1.000,00 €;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.14.6. – Associações Culturais do concelho, no âmbito do PAMA – 

Programa de Apoio ao Movimento Associativo 2019;-------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e proceder ao pagamento da 1ª 

tranche dos subsídios a atribuir ao movimento associativo cultural, no 

valor total de 34.175,00 €;---------------------------------------------------------------------------------

2.15. – Cartão Municipal Sénior – Comparticipação de 25% nos 

medicamentos referente ao 1º trimestre de 2019;------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e proceder ao pagamento da 

comparticipação, no valor total de 2.045,67 €;---------------------------------------------- 
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2.16. – Proposta de criação do Atelier de Sevilhanas no Centro Social do 

Lidador;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

de certidões comprovativas de dispensa de licenças/autorização de 

utilização:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.17.1. – Casa do Povo de Cabeça Gorda;---------------------------------------------------------

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

2.17.2. – Fundação Joaquim Honório Raposo;--------------------------------------------------

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

2.18. – Proposta de isenção do pagamento das taxas devidas pela 

ocupação de espaço público com esplanadas na área do centro Histórico 

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

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

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

de licença de ocupação de espaço público, solicitado pela United Criative 

Eventos, Ldª;--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado indeferir por maioria com os votos contra dos vereadores 

da CDU.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.20. – 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 licença de interrupção de trânsito, solicitado pela 

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Salvador;-------------------------------------

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

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

de licenças especiais de ruído e licenças de recinto improvisado:------------------

2.21.1. – Associação Juvenil Lendias D’Encantar;---------------------------------------------

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

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

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

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

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

2.21.4. – Associação Cantares de Albernoa;-----------------------------------------------------

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

2.21.5. – Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda;-----------------------------

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

2.21.6. – Comissão de Festas de Trigaches;------------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade;--------------------------------------------------------- 
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2.21.7. – Comissão de Festas de São Matias;----------------------------------------------------

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

2.21.8. – Comissão de Finalistas da Escola Secundária D. Manuel I;---------------

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

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

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

2.21.10. – União de Freguesias de Beja, Santiago Maior e São João 

Baptista;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.21.11. – Junta de Freguesia de Baleizão;--------------------------------------------------------

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

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

transportes:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

2.22.3. – Grupo Coral Feminino “AS Rosinhas” de Santa Clara de Louredo;--

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

2.22.4. – Rufar & Bombar – Associação Cultural;---------------------------------------------

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

2.22.5. – Grupo Alentejo Cantando;------------------------------------------------------------------

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

2.22.6. – Fundação Manuel Gerardo Sousa e Castro;---------------------------------------

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

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

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

2.23. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia dezasseis de abril de 

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

um milhão, setecentos e trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro 

euros e quarenta e cinco cêntimos, sendo um milhão, trezentos e oitenta 

e um mil, cento e cinquenta e nove euros e setenta e seis cêntimos de 

operações orçamentais e trezentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e 

vinte e quatro euros e sessenta e nove cêntimos de operações não 

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

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------- 
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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 dezassete de abril de dois mil e dezanove.-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 

Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


