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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 dezanove 
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:-------------------------------------------------------------------------- 

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

1.1. – Proposta de aprovação das atas nos 12/2017 e 13/2017, relativas às 
reuniões de câmara realizadas em vinte e um de junho e cinco de julho de 
dois mil e dezassete, respetivamente, que colocadas 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 distribuídas por todos os eleitos foram 
aprovadas por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------- 
 
2. – Ordem do Dia;----------------------------------------------------------------------------------------------

2.1. – Proposta de abertura de procedimento de concurso público de 
empreitada de reabilitação de imóveis para instalação do Centro de Apoio 
ao Desenvolvimento Local.---------------------------------------------------------------------------------
Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 
 

2.2. – Anulação de procedimento relativo à empreitada da Zona de 
Acolhimento Empresarial Norte e proposta de abertura de novo 
procedimento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

2.3. – Proposta de aprovação da candidatura de reestruturação da zona 
pedonal, ciclovia e estacionamento entre a Avenida do Brasil e Rua 
Tenente Coronel Salgueiro Maia, no valor total de cento e setenta mil, 
duzentos e trinta e três euros e dezoito cêntimos.------------------------------------------

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

 

2.4. – Venda de lotes na Zona de Acolhimento Empresarial aos seguintes 
candidatos, pelo respetivo preço indicado:------------------------------------------------------

Prédio urbano, sito no loteamento municipal Atividades Económicas – 
Área Norte, correspondente ao lote A3, com 720 m2, destinado à 
construção urbana, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 4022 da União 
de Freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da Feira) e descrito na 
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Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 2115/20170602 e aí 
inscrito a favor do Município de Beja a Álvaro José Teixeira Ragageles, pelo 
preço de cento e oitenta euros;-------------------------------------------------------------------------

Prédio urbano, sito no loteamento municipal Atividades Económicas – 
Área Norte, correspondente ao lote A4, com 729 m2, destinado à 
construção urbana, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 4023 da União 
de Freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da Feira) e descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 2116/20170602 e aí 
inscrito a favor do Município de Beja a Nelson José Silva Barão, pelo preço 
de cento e oitenta e dois euros e vinte e cinco cêntimos;-------------------------------

Prédio urbano, sito no loteamento municipal Atividades Económicas – 
Área Norte, correspondente ao lote A2, com 720 m2, destinado à 
construção urbana, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 4021 da União 
de Freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da Feira) e descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 2114/20170602 e aí 
inscrito a favor do Município de Beja a Nuno Miguel Órfão Agostinho, pelo 
preço de cento e oitenta euros.-------------------------------------------------------------------------

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

 

2.5. – Proposta de adesão à Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis;------

Aprovado por unanimidade e submetido à Assembleia Municipal.------------- 
 

2.6. – Proposta de aprovação do Sistema Municipal de Defesa da Floresta 
contra Incêndios – 2017.------------------------------------------------------------------------------------

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

 

2.7. – Posse administrativa – Jardim do Bacalhau.-------------------------------------------

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

 

2.8. – Rendas em dívida – Lucas & Lampreia, Ldª, concessionária dos 
talhos municipais 15, 16 e 17 do Mercado Municipal de Beja.-----------------------

O assunto foi retirado.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

2.9. – Pedido de indemnização por danos causados em viatura, solicitado 
por Ricardo Ferreira.-------------------------------------------------------------------------------------------

O assunto foi retirado.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.10. – Proposta de atribuição de subsídios:-----------------------------------------
2.10.1. – Ao Movimento Associativo Desportivo, no âmbito do PAMA – 2ª 
tranche, no valor total de cento e vinte e seis mil e oitocentos e oitenta 
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euros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

2.10.2. – À Associação de Desenvolvimento Regional Portas do Território, 
no âmbito da realização de espetáculo em Beja inserido no Festival Terras 
Sem Sombra, no valor de oito mil euros.----------------------------------------------------------

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

 

2.10.3. – À Associação Cantinho dos Animais de Beja, para fazer face às 
despesas com veterinários, no valor de mil euros.-------------------------------------------

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

 

2.11. – Proposta de pagamento de certificados de registo criminal a 
candidatos e trabalhadores do Município de Beja com atividades cujo 
exercício envolve contato regular com menores, no valor de cinco euros 
cada.-------------------------------------------------------------------------------------------
Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 
 

2.12. – Processo Disciplinar – Relatório Final.---------------------------------------------------
Aprovado por unanimidade e escrutínio secreto aplicar a pena proposta 

pelo instrutor do processo.-------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.13. – Proposta de aprovação de minutas:------------------------------------------------------

2.13.1. – Contrato promessa de compra e venda com os arrendatários 
Valdemero Caetano das Neves e Maria Benilde Martins Lomba, referente 
ao arrendado sito na Rua Salvador Allende nº 4, 1º dtº em Beja.-------------------

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

 

2.13.2. – Contrato promessa de compra e venda com os arrendatários 
José Manuel Lopes Fragoso e Almerinda da Conceição Carvalho Correia 
Raposo, referente ao arrendado sito na Rua António Vilar e David Abreu 
nº 3, 1º esqº, em Beja.----------------------------------------------------------------------------------------

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

 

2.14. – Proposta de anulação de valores em dívida por falecimento dos 
arrendatários e reversão de habitações à autarquia por resolução de 
contratos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

2.15. – Pedido de certidão de direito de preferência relativo à fração E do 
prédio sito na Rua José Cardoso Pires, nº 18, 2º esqº, em Beja, solicitado 
por Nuno Jorge Caeiro Botelho.-------------------------------------------------------------------------

Aprovado por unanimidade não exercer o direito de preferência.-------------- 
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2.16. – Pedido de certidão comprovativa de destaque de parcela, relativa 
ao prédio sito na Rua 10 de Junho, nos 48 e 50, Penedo Gordo, em Beja, 
solicitado por Maria Filomena Brigadeiro Franco Lopes.---------------------------------

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

 

2.17. – Pedido de certidão de aumento de comproprietários do prédio 
rústico denominado “Casa da Guarda, sito na freguesia de Nossa Senhora 
das Neves, solicitado por António Paulo Miranda de Sousa.---------------------------

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

 

2.18. – Piscina Municipal Descoberta – Isenção do pagamento de taxas.------ 

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

 

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

2.19.1. – Solicitado por Manuel Francisco Tacão Chinita, a isenção do 
pagamento de taxas relativas a pinturas no pavimento para sinalização de 
garagem particular.---------------------------------------------------------------------------------------------

indeferido por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------- 

 

2.19.2. – Solicitado pela Associação de Cicloturismo de Beringel, a isenção 
de pagamento de taxas relativas à realização da iniciativa Passeio de BTT.--

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

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

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

 

2.19.4. – Solicitado pela União das 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 em Honra de Nossa Senhora dos Remédios.-----------------------------------------

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

 

2.19.5. – Solicitado pela União das Freguesias de Beja (Salvador e Santa 
Maria da Feira), a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
da licença especial de ruído, no âmbito da realização do evento Feira da 
Terra – Ervas Aromáticas.-----------------------------------------------------------------------------------

Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 
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2.19.6. – Solicitado pelo Grupo Coral da Casa do Povo da Salvada, a 
isenção do pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de 
transporte para uma deslocação a Ervidel.-------------------------------------------------------
Aprovado por maioria com a abstenção do vereador José Velez.---------------- 

 

2.19.7. – Solicitado pela Casa do Povo de Penedo Gordo, a isenção do 
pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de transporte para 
uma deslocação à Ilha da Armona, em Tavira.--------------------------------------------------

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

 

2.19.8. – Solicitado pela Sociedade Filarmónica Capricho Bejense, a 
isenção do pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de 
transporte para uma deslocação a Quintos.-----------------------------------------------------

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

 

2.19.9. – Solicitado pela Fundação Joaquim Honório Raposo, a isenção do 
pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de transporte para 
uma deslocação ao Aquashow, em Quarteira e a Albufeira.---------------------------

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

 

2.19.10. – Solicitado pela Escola Profissional Bento de Jesus Caraça – 
Delegação de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas e relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação ao Museu das marionetas, 
em Lisboa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

2.19.11. – Solicitado por Maria Luisa Machado de Brito Miranda de Castro 
e Brito, a isenção do pagamento das taxas devidas e relativas à cedência 
de transporte de um grupo de jovens do Campo de Férias CRAVAS, 
organizado pela Paróquia de Santo António do Estoril para a Herdade 
Corte Piorno, em Quintos.----------------------------------------------------------------------------------

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

 

2.19.12. – Solicitado por Autonomia e Descoberta, CRL, a isenção do 
pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de transporte para 
uma deslocação ao aeroporto de Lisboa e a Porto Corvo.-------------------------------

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

 

2.19.13. – Solicitado pela ACD – Associação de Cantadores Do 
Desassossego, a isenção do pagamento das taxas devidas e relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Canha, no Montijo.--------------

Aprovado por maioria com a abstenção do vereador José Velez.---------------- 
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2.20. – Resumo diário de tesouraria relativo ao dia dezoito de julho de 
dois mil e dezassete, verificando-se que o total das disponibilidades é de 
dois milhões, setecentos e noventa e quatro mil, quarenta e um euros e 
noventa e quatro cêntimos, sendo dois milhões, trezentos e vinte e oito 
mil, vinte e cinco euros e setenta e oito cêntimos de operações 
orçamentais e quatrocentos e sessenta e seis mil, dezasseis euros e 
dezasseis 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, 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 dezanove de julho de dois mil e dezassete.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente 
 
 

_____________________ 
João Manuel Rocha da Silva 
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