
 
 

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 pública de câmara de seis de 

dezembro 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 23/2017, relativa à reunião de 
câmara realizada em quinze de novembro 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.--------------------------------------

2.1. – Proposta de ratificação do despacho de aprovação definitiva do 
Plano de Pormenor do Parque Ambiental do Montinho.---------------------------------

Deliberado por unanimidade ratificar o despacho do vereador Luís 

Miranda.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2. – Proposta de aprovação de cálculos de revisão de preços e contas de 
empreitadas:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2.1. – Pavimentação de arruamentos em Beja – Fase 4 – Bairro Lar Para 
Todos, em Beja.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------------

2.2.2. – Reabilitação e reforço de cunhais da varanda da Torre de 
Menagem de Beja.----------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------------

2.2.3. – Reabilitação do antigo edifício do Clube Bejense (Espaço Criativo), 
em Beja.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------------

2.2.4. – Reabilitação do espaço do Parque Vista Alegre, em Beja.------------------

Deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------------

2.2.5. – Substituição do pavimento das salas do r/c da Escola EB1 nº 1 de 
Cabeça Gorda.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------------

2.2.6. – Execução de passeios no Plano de Pormenor de ligação do Bairro 
do Pelame à Quinta D’El Rey – fase 1, em Beja.-----------------------------------------------

Deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------------

2.3. – Proposta de aprovação de repartição de encargos relativas a cinco 
procedimentos de prestação de serviços de dinamização da atividade 
“Cante na Escola”.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------------

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

2.4.1. – prédio sito na Rua de Mértola, nº 20, em Santa Clara de Louredo, 
solicitado por Inês Bacelar Pinto Coelho de Aguiar.-----------------------------------------

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

2.4.2. – prédio sito na Rua D. Afonso III, nº 32, em Beja, solicitado por Ana 
Luísa Teixeira Neves Bacelar Cruz.---------------------------------------------------------------------

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

2.5. – Proposta de aprovação de minuta de contrato promessa de compra 
e venda a celebrar entre o Município de Beja, José Carlos Gomes 
Trombinhas e Mariana Teresa dos Reis Ragageles Trombinhas, referente 
ao arrendado sito na Rua António Vilar e David Abreu, nº 12, 3º dtº, em 
Beja.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado aprovar por maioria com uma abstenção.-----------------------------------

2.6. – Pedido de suspensão de prestações relativas à pintura do prédio da 
habitação sita na Rua Pablo Neruda, nº 2, 1º frente, em Beja, solicitado 
por Ana da Conceição Moisão Ramos Pacheco Lopes.-------------------------------------

Deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------------

2.7. – Proposta de anulação de fatura nº 004/3048, datada de 
07/11/2017, em nome de Tomás Caeiro Casadinho, no valor de 51,10 €.-----

Deliberado anular por unanimidade.------------------------------------------------------------- 

2.8. – Proposta de renovação de bolsas de estudo para o ensino superior 
aos alunos Leonel Henrique David Quinta Queimada e Oleh Tkackuk.----------

Deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------------

2.9. – Auxílios Económicos 2017/2018 – 1º pagamento no valor total de 
6.439,52 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------------

2.10. – Proposta de atribuição de subsídio, no valor de 2.000,00 € à Caixa 
Social e Cultural do Pessoal da Câmara Municipal de Beja – Assistentes de 
sala 2017/2018.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------------

2.11. – Proposta de atribuição de subsídio, no valor de 1.250,00 € à 
Arruaça – Associação Juvenil e isenção de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído no âmbito da realização do XII 
Festival de Bandas de Beja.--------------------------------------------------------------------------------

Deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------------

2.12. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão 
de licença de interrupção de trânsito, licença de publicidade, licenças 
especiais de ruído e licenças de recinto improvisado:-------------------------------------

2.12.1. – Solicitado pelo Arciprestado de Beja, a isenção de pagamento de 
taxas devidas pela emissão de licença de interrupção de trânsito.----------------
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Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------

2.12.2. – Solicitado pelo Centro de Raja Yoga Brahma Kumaris de Lisboa, a 
isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão de licença de 
publicidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado isentar por unanimidade.-------------------------------------------------------------

2.12.3. – Solicitado pela Associação de Estudantes da ESTIG, a isenção de 
pagamento de taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído e 
licença de recinto improvisado para realização de evento denominado 
“Receção ao Caloiro”.-----------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------

2.12.4. – Solicitado pelos Alunos do Curso de Turismo da ESTIG, a isenção 
de pagamento de taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído 
e licença de recinto improvisado para realização de evento solidário para 
com o Centro de Paralisia Cerebral de Beja.-----------------------------------------------------

Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------

2.12.5. – Solicitado por Cátia Sofia Guiomar Ganchinho, a isenção de 
pagamento de taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído e 
licença de recinto improvisado para realização de arraial na Escola 
Superior de Saúde.----------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------

2.12.6. – Solicitado pela Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Beja, a isenção de pagamento de taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído para realização de evento 
denominado “Hit Hard Party”.---------------------------------------------------------------------------

Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------

2.12.7. – Solicitado pela Associação Humanitária dos Dadores de Sangue 
de Beja, a isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão de licença 
especial de ruído para realização de música ao vivo no bar da associação.---

Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------

2.12.8. – Solicitado pela Associação Cultural e Recreativa dos Moradores 
do Porto Peles, a isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão de 
licença especial de ruído para realização de evento na sua sede.------------------

Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------

2.12.9. – Solicitado pela Associação Juvenil Pagaia Sul, a isenção de 
pagamento de taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído 
para realização de música ao vivo no estabelecimento denominado 
“Adega do Castelo/Museu do Vinho”.---------------------------------------------------------------

Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------

2.12.10. – Solicitado pelo Centro de Cultura e Desporto do Bairro de Nossa 
Senhora da Conceição, a isenção de pagamento de taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído e licença de recinto improvisado para 
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realização de música ao vivo no pavilhão multiusos do Bairro.----------------------

Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------

2.12.11. – Solicitado pelo Centro Cultural e Desportivo da Trindade, a 
isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão de licença especial 
de ruído para realização de baile na antiga sede da Junta de Freguesia.-------

Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------

2.12.12. – Solicitado pelo Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda, 

a isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão de licença especial 
de ruído para realização de karaoke na sede do clube.-----------------------------------

Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------

2.12.13. – Solicitado pelo Grupo Motard de Beja, a isenção de pagamento 
de taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído para realização 
de concertos no âmbito da 23ª Concentração do Grupo.--------------------------------

Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------

2.12.14. – Solicitado por Alexandra Margarida dos Santos Vitória, em 
representação da Comissão de Festas de Salvada, a isenção de pagamento 
de taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído para realização 
das Festas da Salvada em Honra de Nossa Senhora da Conceição.----------------

Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------

2.12.15. – Solicitado por Ana Rita Modesto Revez, em representação da 
Comissão de Festas de Salvada, a isenção de pagamento de taxas devidas 
pela emissão de licença especial de ruido para lançamento de fogo-de-
artifício e realização de espetáculos musicais integrados nas Festas em 
Honra de Nossa Senhora da Conceição da Salvada, no espaço exterior da 
Casa do Povo e no Cine Monumental da freguesia, respetivamente.-------------

Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------

2.12.16. – Solicitado pela União de Freguesias de Albernoa e Trindade, a 
isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão de licença especial 
de ruído e licença de recinto improvisado para realização do evento 
denominado “III Edição da Feira do Vinho de Trindade”.--------------------------------

Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------

2.12.17. – Solicitado pela CERCIBEJA – Cooperativa de Educação e 
Reabilitação de Crianças Inadaptadas, a isenção do pagamento de taxas 
devidas pelo licenciamento de prova desportiva, denominada “Noite 
Colorida 2017.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------

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

2.13.1. – Solicitado pelo Despertar Sporting Clube, a isenção de 
pagamento de taxas relativas a cedência de transporte para uma 
deslocação a Vila Nova de Mil Fontes.-------------------------------------------------
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Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------

2.13.2. – Solicitado pelo Centro Paroquial e Social do Salvador, a isenção 
de pagamento de taxas relativas a cedência de transporte para uma 
deslocação do Grupo Coral Rosas de Março de Ferreira do Alentejo para o 
Centro e regresso.--------------------------------------------------------------------------
Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------

2.13.3. – Solicitado pela Associação de Reformados de Cabeça Gorda, a 
isenção de pagamento de taxas relativas a cedência de transporte para 
uma deslocação a Silves.------------------------------------------------------------------
Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------

2.13.4. – Solicitado pela União de Freguesias de Albernoa e Trindade, a 
isenção de pagamento de taxas relativas a cedência de transporte para 
uma deslocação do Grupo Rufar e Bombar à Trindade e regresso a Beja.----
Deliberado isentar por unanimidade.-------------------------------------------------------------

2.13.5. – Solicitado pelo Clube Desportivo de Beja, a isenção de 
pagamento de taxas relativas a cedência de transporte para uma 
deslocação a Barrancos.-------------------------------------------------------------------
Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------

2.13.6. – Solicitado pela Casa do Povo de São Matias, a isenção de 
pagamento de taxas relativas a cedência de transporte para uma 
deslocação a Óbidos.-----------------------------------------------------------------------
Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------

2.13.7. – Solicitado pela Autonomia e Descoberta, CRL, a isenção de 
pagamento de taxas relativas a cedência de transporte para uma 
deslocação ao aeroporto de Lisboa e regresso a Beja.-----------------------------
Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------

2.14. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia cinco de dezembro de 
dois mil e dezassete, verificando-se que o total das disponibilidades é de 
um milhão, trinta e quatro mil, setecentos e noventa e um euros e dois 
cêntimos, sendo quatrocentos e dois mil, dezassete euros e cinquenta e 
seis cêntimos de operações orçamentais e seiscentos e trinta e dois mil, 
setecentos e setenta e três euros e quarenta e seis 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 25 de outubro de 2017, para secretariar 
as reuniões do órgão executivo, redigi e subscrevo.---------------------------------------- 

 

Paços do Concelho de Beja, em seis de dezembro de dois mil e dezassete.-- 
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O Presidente da Câmara 

 
___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio  


