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7800-427 Beja  home page: www.cm-beja.pt 

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 cinco de 

julho de dois mil e dezassete, as propostas a seguir discriminadas, 
constituindo o presente documento e os originais dos referidos 
documentos, a ata em minuta:-------------------------------------------------------------------------- 

 

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

2.1. – Proposta de alienação de imóveis:----------------------------------------------------------

2.1.1. – fração municipal, sita na Rua Salvador Allende nº 4, 1º dtº em 
Beja, a Valdemero Caetano das Neves e Maria Benilde Martins Lomba, em 
regime de propriedade resolúvel, pelo valor de vinte mil e vinte e nove 
euros e sessenta e três cêntimos.----------------------------------------------------------------------

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

 

2.1.2. – fração municipal sita na Rua António Vilar e David Abreu nº 3, 1º 
esqº, em Beja, a José Manuel Lopes Fragoso e Almerinda da Conceição 
Carvalho Correia Raposo, em regime de propriedade resolúvel, pelo valor 
de dezoito mil, duzentos e vinte seis euros e onze cêntimos.-------------------------

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

 

2.2. – Pedidos de certidão de direito de preferência:--------------------------------------

2.2.1. – escritura de compra e venda sobre a fração D e S, do prédio sito 
na Rua António Sérgio nº 6, r/c dtº e arrecadação na cave, em Beja, 
solicitado por Caixa Geral de Depósitos.-----------------------------------------------------------

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

 
2.2.2. – escritura de compra e venda sobre o prédio sito na Rua de Lisboa 
nº 52, em Beja, solicitado por Cozinhas Espanholas – Comércio de 
Cozinhas e Eletrodomésticos.----------------------------------------------------------------------------- 

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

 
2.2.3. – escritura de compra e venda sobre o prédio sito na Rua do 
Esquível nº 26, em Beja, solicitado por Vasco Luís Santana Cordeiro.------------

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

 

2.3. – Pedido de redução do valor do seguro caução inicial, no âmbito do 
contrato de trabalhos a mais formalizado e relativo à empreitada de 
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Centro de Arqueologia e Artes, solicitado pela Habitâmega Construções, 
SA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

2.4. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas:------------------------------------------ 
2.4.1. – Solicitado pelo Despertar Sporting Clube (Secção de BTT), a 
isenção de pagamento de taxas inerentes ao pedido de interrupção de 
trânsito, no dia 25 de junho de 2017, no âmbito da realização do X Raid 
Cidade de Beja.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 
 
2.4.2. – Solicitado pelo Despertar Sporting Clube (Secção de BTT), a 
isenção de pagamento de taxas relativas à realização da iniciativa X Raid 
Cidade de Beja.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 
 
2.4.3. – Solicitado pela Associação de Jovens – ANIMUS BEJA, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído, no 
âmbito da realização de Marchas Populares.---------------------------------------------------

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

 

2.4.4. – Solicitado pela Associação de Jovens da Salvada, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído, no 
âmbito da realização da iniciativa “Sabores na Aldeia”, em Salvada.-------------

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

 

2.4.5. – Solicitado pela ZARCOS – Associação de Músicos de Beja, a isenção 
do pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído 
e licença de recinto improvisado, no âmbito da realização da iniciativa 
“Beja na Rua”.------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

2.4.6. – Solicitado pela Associação Motard de Beja, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído e 
licença de recinto improvisado, no âmbito da realização de “Convívio” nos 
armazéns do NERBE, em Beja.----------------------------------------------------------------------------

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

 

2.4.7. – Solicitado pelo Clube Taurino Beringelense, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão da licença de recinto 
improvisado, no âmbito da realização de “Vacada”, no Quintalão do 
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Serrado, em Beringel.-----------------------------------------------------------------------------------------
Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 

 

2.4.8. – Solicitado pela União de Freguesias de Trigaches e São Brissos, a 
isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído e licença de recinto improvisado, no âmbito da realização das 
“Festas de Verão”, em Trigaches.----------------------------------------------------------------------

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

 

2.4.9. – Solicitado pela União de Freguesia de Beja (Salvador e Santa Maria 
da Feira), a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão da 
licença de recinto improvisado, no âmbito da realização de “Marchas 
Populares”, na Rua Sousa Porto, em Beja.--------------------------------------------------------

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

 

2.4.10. – Solicitado pela Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído, no 
âmbito da realização de “Música ao Vivo”, na Praça Magalhães de Lima, 
em Cabeça Gorda.-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

2.4.11. – Solicitado pela Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Neves, a 
isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, no âmbito da realização de “Mastros Populares”, no parque da 
Aldeia, em Nossa Senhora das Neves.---------------------------------------------------------------

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

 

2.4.12. – Solicitado pelo Futebol Clube Albernoense, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído, no 
âmbito da realização da iniciativa I Festa da Mini Sagres”, em Albernoa.------

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

 

2.4.13. – Solicitado pelo Beja Basket Club, a isenção do pagamento das 
taxas devidas e relativas à cedência de transporte para uma deslocação a 
Olhão.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

2.4.14. – Solicitado pela Casa do Benfica de Beja, a isenção do pagamento 
das taxas devidas e relativas à cedência de transporte para uma 
deslocação ao Estádio da Luz, em Lisboa.---------------------------------------------------------

Aprovado por maioria com a abstenção do vereador José Velez.---------------- 
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2.4.15. – Solicitado pela Rufar e Bombar – Associação Cultural, a isenção 
do pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de transporte para 
uma deslocação ao Pinhal Novo, Palmela.--------------------------------------------------------

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

 

2.4.15. – Solicitado pelo Centro Social e Paroquial Nossa Senhora da Luz, a 
isenção do pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de 
transporte para uma deslocação ao Jardim Zoológico, em Lisboa.-----------------

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

 

2.4.16. – Solicitado pela Universidade Sénior de Beja, a isenção do 
pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de transporte para 
uma deslocação à FIL, em Lisboa.----------------------------------------------------------------------

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

 

2.4.17. – Solicitado pela Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, a 
isenção do pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de 
transporte para uma deslocação a Mora.---------------------------------------------------------

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

 

2.5. – Relatório de execução orçamental relativo ao 1º Trimestre de 2017 
– EMAS – Empresa de Água e Saneamento de Beja, EM.--------------------------------

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

 

2.6. – Resumo diário de tesouraria relativo ao dia quatro de julho de mil e 
dezassete, verificando-se que o total das disponibilidades é de dois 
milhões, quatrocentos e vinte sete mil, quatrocentos e vinte e nove euros 
e três cêntimos, sendo um milhão, setecentos e sessenta e sete mil, 
novecentos e setenta e quatro euros e catorze cêntimos de operações 
orçamentais e seiscentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e 
cinquenta e quatro euros e oitenta e nove cêntimos de operações não 
orçamentais.---------------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------- 
 

Foram incluídos na reunião os seguintes assuntos:-----------------------------------------

2.7. – Proposta de abertura de concurso público para adjudicação da 
venda de 15 lotes de terreno, sitos na União de Freguesias de Beja 
(Salvador e Santa Maria da feira), em área abrangida pelo Plano de 
Pormenor de ligação do Bairro do Pelame à Quinta D’El Rey, em Beja.---------

Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 
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2.8. – Homologação da ata da hasta pública para adjudicação da 
exploração comercial da Cafetaria da Biblioteca Municipal José Saramago, 
em Beja, onde foi proposto a adjudicação a Maria Augusta Coelho 
Parreira, pelo valor de seiscentos e setenta e seis 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.-- 

 

Paços do Concelho de Beja, em cinco de julho de dois mil e dezassete.-------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente 
 
 

_____________________ 
João Manuel Rocha da Silva 
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