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

 

Nos termos e para os efeitos do 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, foram aprovados na reunião pública de câmara de vinte de 

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

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

1.1. – Proposta de aprovação da ata no 17/2017, relativa à reunião de 
câmara realizada em seis de setembro 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 12 de setembro e depois de previamente distribuída 
por todos os eleitos foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------

2. – Ordem do Dia;--------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1. – Proposta de estruturação dos terrenos municipais na Zona de 
Acolhimento Empresarial.----------------------------------------------------------------------------------
Aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------

2.2. – Propostas de alteração a Planos de Pormenor:--------------------------------------

2.2.1. – Plano de Pormenor a Norte da Circular Interna, na sequência da 
formalização do projeto de aprovação do novo edifício do Tribunal de 
Beja.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.2.2. – Plano de Pormenor da Zona de Expansão Poente, essencialmente 
no que se refere a equipamentos e à área do complexo desportivo.-------------

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

2.3. – Proposta de aprovação de Protocolos:---------------------------------------------------

2.3.1. – a celebrar entre o Município de Beja a Apiguadiana – Associação 
de Apicultores do Parque Natural do Vale do Guadiana e o CEBAL – Centro 
de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo, com vista à 
colaboração no estabelecimento de um plano de ação tendente à criação 
de um enquadramento mais favorável ao desenvolvimento da atividade 
apícola da região, nomeadamente através da criação do Centro de 
Interpretação Apícola.----------------------------------------------------------------------------------------

Assunto retirado.------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3.2. – a celebrar entre o Município de Beja e a Associação de Jovens 
Carpe Diem na Aldeia para garantir o regular funcionamento do serviço 
das Atividades de Animação e de Apoio à Família, aos alunos que 
frequentam a Educação Pré-escolar da Escola Básica de Cabeça Gorda, 
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com a atribuição de um subsídio mensal, no valor de 1.150,00 € durante o 
ano letivo 2017/2018.-----------------------------------------------------------------------------------------

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

2.3.3. – a celebrar entre o Município de Beja e o Centro de Apoio Social do 
Concelho de Beja para garantir o regular funcionamento do serviço das 
Atividades de Animação e de Apoio à Família, aos alunos que frequentam 
a Educação Pré-escolar da Escola Básica de Beringel, com a atribuição de 
um subsídio mensal, no valor de 1.150,00 € durante o ano letivo 
2017/2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.4. – Proposta de aprovação da candidatura do Centro de Apoio ao 
Desenvolvimento Local de Beja, no valor total de 995.915,22 €.--------------------

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

2.5. – Pedido de transmissão do direito de concessão do quiosque sito no 
Terreirinho das peças a terceiro, solicitado pelo atual concessionário, 
Paulo Manuel Ragageles Machado.-------------------------------------------------------------------

Deferido por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------

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

2.6.1. – prédio sito na Rua das Pedras, nº 20, em Beja, solicitado pela 
Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja.---------

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

2.6.2. – prédio sito na Rua José Cardoso Pires, nº 2, 2º dtº, em Beja, 
solicitado pelo Banco BPI, S.A..--------------------------------------------------------------------------
Aprovado por unanimidade não exercer o direito de preferência.--------------

2.7. – Proposta de aprovação de acordo de pagamento de dívida a 
celebrar entre a Câmara Municipal de Beja e Paula Cristina Torradinhas 
Hipólito Jacinto.---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.8. – Proposta de anulação das faturas nos 004/2335 e 004/2474, nos 
valores de 48,18 € e 51,10 €, respetivamente, por lapso no preenchimento 
dos mapas pelas escolas.------------------------------------------------------------------------------------

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

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

2.9.1. – Solicitado pela União das Freguesias de Salvada e Quintos, a 

isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído e licença de recinto improvisado, no âmbito da realização do 
evento denominado “Feira da Conversa”, no campo de jogos Terras de 
Pão, em Salvada.-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.9.2. – Solicitado pelo Centro Cultural e Desportivo da Trindade, a isenção 
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do pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído 
e licença de recinto improvisado, no âmbito da realização das Festas 
Tradicionais da Trindade.------------------------------------------------------------------------------------

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

2.9.3. – Solicitado por Os Trabalhadores Unidos, Cooperativa de Atividades 
Hoteleiras, C.R.L., a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
da licença especial de ruído, no âmbito da realização do evento 
denominado “Serões com Música”, na zona em frente à esplanada do 
estabelecimento Luíz da Rocha, Rua de Mértola, no local da Meia Laranja.--

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

2.10. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativas a cedência de 
transportes:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.10.1. – Solicitado pelo Clube Desportivo de Beja, a isenção do 
pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de transporte para 
uma deslocação a Loulé.-------------------------------------------------------------------------------------

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

2.10.2. – Solicitado pelo Clube Desportivo e Recreativo Salvadense, a 
isenção do pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de 
transporte para uma deslocação a Barrancos.--------------------------------------------------

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

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

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

2.10.4. – Solicitado pela Sociedade Filarmónica Capricho Bejense, a 
isenção do pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de 
transporte para uma deslocação a Beringel.-----------------------------------------------------
Aprovado por maioria com a abstenção do vereador José Velez.----------------

2.10.5. – Solicitado pela Associação de Jovens Carpe Diem na Aldeia, a 
isenção do pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de 
transporte para uma deslocação de Beja para a Cabeça Gorda.---------------------

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

2.10.6. – Solicitado pelo Grupo Coral Cantadores do Desassossego, a 
isenção do pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de 
transporte para uma deslocação ao Santuário de Nossa Senhora D’Aires.----

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

2.10.7. – Solicitado pela Casa de Repouso da Quinta do Charro, a isenção 
do pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de transporte para 
uma deslocação ao Santuário de Fátima.----------------------------------------------------------

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

2.11. – Relatório da qualidade da água no Concelho de Beja, relativo ao 2º 
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trimestre de 2017, enviado pela EMAS – Empresa Municipal de Água e 
Saneamento de Beja, EM.-----------------------------------------------------------------------------------

Foi tomado conhecimento.--------------------------------------------------------------
2.12. – Resumo diário de tesouraria relativo ao dia dezanove de setembro 
de dois mil e dezassete, verificando-se que o total das disponibilidades é 
de dois milhões, oitocentos e setenta e seis mil, setecentos e trinta e sete 
euros e vinte seis cêntimos, sendo dois milhões, trezentos e noventa e um 
mil, quatrocentos e quarenta e um euros e trinta e oito cêntimos de 
operações orçamentais e quatrocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e 
noventa e cinco euros e oitenta e oito 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 22 de outubro de 2013, para secretariar 
as reuniões do órgão executivo, redigi e subscrevo.---------------------------------------- 

 

Paços do Concelho de Beja, em vinte de setembro de dois mil e dezassete.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 
 
 

____________________ 
João Manuel Rocha da Silva  
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