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

 

Nos termos e para os efeitos do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, foram aprovados na reunião pública de câmara de dezassete 
de maio de dois mil e dezassete, as propostas a seguir discriminadas, 
constituindo o presente documento e os originais dos referidos 
documentos, a ata em minuta:-------------------------------------------------------------------------- 

 

1. – Período de Antes da Ordem do Dia;-----------------------------------------------------------

1.1. – Proposta de aprovação da ata nº 9/2017, relativa à reunião de 
câmara realizada em três de maio de dois mil e dezassete, que colocada à 
votação de acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 
75/2013, de doze de setembro e depois de previamente distribuída por 
todos os eleitos foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------------- 
 

2. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1. – Proposta de abertura de procedimentos concursais comuns para 
ocupação de postos de trabalho na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado (um técnico superior da área 

de gestão; um técnico superior da área da arquitetura e um assistente técnico), 
decorrente das atividades internalizadas em virtude da dissolução da 
INOVOBEJA – Empresa municipal de Desenvolvimento, EM.--------------------------

Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 

 

2.2. – Proposta de aprovação de acordo de colaboração relativo à gestão 
da Villa Romana de Pisões a celebrar entre a Direção Regional de Cultura 
do Alentejo, a Universidade de Évora e o Município de Beja.-------------------------

Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 

 

2.3. – Pedido de prorrogação do prazo de execução da empreitada de 
reabilitação do antigo edifício do Clube Bejense (Espaço Criativo), pelo prazo 
de dezoito dias, solicitado pela CONSDEP – Engenharia e Construção, SA, 

terminando a obra a dezasseis de maio de dois mil e dezassete.-------------------

Aprovado por maioria com as abstenções dos vereadores do PS.---------------- 

 

2.4. – Proposta de repartição de encargos relativa ao ajuste direto para 
manutenção do sistema AVAC do Pax-Júlia Teatro Municipal.------------------------
Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 
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2.5. – Pedido de apoio extraordinário para suprir dificuldades na 
atribuição de viatura florestal de combate a incêndios, no âmbito do 
POSEUR, solicitado pela Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Beja.--------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 

 

2.6. – Proposta de transferência de verba, no valor de onze mil e duzentos 
e setenta e um euros, para a Caritas Diocesana de Beja, no âmbito do 
protocolo de parceria que promove o projeto Ginástica Sénior.--------------------

Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 

 

2.7. – Retificação de dados no quadro de edificabilidade do Plano de 
Intervenção em Espaço Rural da Malhadinha.--------------------------------------------------

Aprovado por maioria com a abstenção do vereador José Velez.---------------- 

 

2.8. – Direito de preferência sobre a escritura de compra e venda do 
prédio sito na Praceta Jaime Cortesão, nº 12, em Beja, solicitado por 
Hélder Rodrigo Espada dos Santos Pinto.----------------------------------------------------------

Aprovado por unanimidade não exercer o direito de preferência.-------------- 

 

2.9. – Anulação das guias relativas a processos de contraordenação:------------

Guia nº 2808, no valor de onze euros e trinta e três cêntimos (custas), 
emitida no processo de contraordenação nº 20/COR/2012, cujo arguido é 
Acácio Manuel Reis Fialho, em virtude do processo de contraordenação 
ter prescrito e ter sido arquivado.---------------------------------------------------------------------

Anulada por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Guia nº 13380, no valor de cinquenta e um euros (custas), emitida no 
processo de contraordenação nº 8/COR/2013, cujo arguido é Rogério 
Vitorino Maia, em virtude do processo de contraordenação ter prescrito e 
ter sido arquivado.----------------------------------------------------------------------------------------------

Anulada por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Guia nº 4584, no valor de sessenta euros (coima) e guia nº 13155, no valor 
de dez euros e vinte cêntimos (custas), emitidas no processo de 
contraordenação nº 29/COR/2013, cujo arguido é Adérito Agostinho da 
Silva, em virtude do processo de contraordenação ter prescrito e ter sido 
arquivado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anuladas por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------ 

 

2.10. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas:----------------------------------------

2.10.1. – Solicitado pela Associação Juvenil CulturMais a isenção de 
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pagamento de taxas devidas pela emissão de licença de recinto 
improvisado para a instalação de palcos, tendas, vedações, sistemas de 
som e outros equipamentos, no Parque das Merendas e estacionamento 
nordeste, em Beja, no âmbito da realização do Festival de Música “Santa 
Maria Summer Fest”, em Beja.--------------------------------------------------------------------------

Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 

 

2.10.2. – Solicitado pela Associação de Estudantes da Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão de Beja a isenção de pagamento de taxas devidas 
pela emissão de licença especial de ruído, no âmbito da realização do 
evento Bênção das Pastas, no campus do Instituto Politécnico, em Beja.-----

Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 

 

2.10.3. – Solicitado pelo Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda a 
isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão de licença especial 
de ruído, no âmbito da realização de karaoke, na sede do Clube.------------------

Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 

 

2.11. – Resumo diário de tesouraria relativo ao dia dezasseis de maio de 
dois mil e dezassete, verificando-se que o total das disponibilidades é de 
três milhões, cento e cinquenta e um mil, cento e cinquenta e um euros e 
quarenta e dois cêntimos, sendo dois milhões, seiscentos e nove mil, 
cinquenta e oito euros e nove cêntimos de operações orçamentais e 
quinhentos e quarenta e dois mil, noventa e dois euros e cinquenta e três 
cêntimos de operações não orçamentais.--------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------- 
 

2.12. – Atividade regular da Educação Pré-escolar e do 1º Ciclo do Ensino 
Básico 2016/2017 – Transferência de verbas para os agrupamentos.------------

No âmbito das competências do Municípios na área da Educação, foi 
proposto a transferência para os Agrupamentos das verbas relativas ao 
apoio à Atividade Regular dos Estabelecimentos de Educação Pré-escolar e 
do 1º Ciclo do Ensino Básico, ano letivo 2016/2017, num valor total de 
vinte e sete mil e trezentos e quinze euros.------------------------------------------------------

Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 
 

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, datado de vinte e dois de outubro de dois mil e 
treze, para secretariar as reuniões do órgão executivo, redigi e subscrevo.-- 
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Paços do Concelho de Beja, em dezassete de maio de dois mil e 
dezassete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente 
 
 

_____________________ 
João Manuel Rocha da Silva 
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