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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 

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 24/2017, relativa à reunião de 
câmara realizada em seis de dezembro 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. – 7ª Alteração ao orçamento da despesa e da receita e às Grandes 
Opções do Plano (PPI e AMR) 2017;------------------------------------------------------------------

Foi tomado conhecimento.--------------------------------------------------------------
2.2. – Proposta de aprovação dos Documentos Previsionais da EMAS – 
Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, EM, para 2018;-------------

Deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

CDU.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3. – Proposta de revisão do Contrato de Gestão Delegada entre a EMAS 
– Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, EM e o Município de 
Beja;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.4. – Proposta de tarifário da EMAS – Empresa Municipal de Água e 
Saneamento de Beja, EM, para 2018;----------------------------------------------------------------

Deliberado aprovar por unanimidade a manutenção do tarifário em 

vigor.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.5. – Proposta de aprovação dos Termos de Referência para a elaboração 
do PIER Mingorra, abertura de um procedimento de formação de contrato 
que tem por objeto a elaboração de um projeto de plano de pormenor, na 
modalidade de PIER, a minuta do contrato para planeamento e a abertura 
de período de discussão pública;-----------------------------------------------------------------------

Deliberado aprovar por unanimidade e proceder em conformidade.----------

2.6. – Proposta de aprovação da candidatura para reabilitação da muralha 
e logradouro do Clube Bejense;-------------------------------------------------------------------------

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

2.7. – Proposta de isenção da taxa de apreciação relativa a parecer de 
enquadramento municipal no âmbito do instrumento financeiro IFRRU – 
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Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbana 2020;---

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

2.8. – Intervenção no edifício da Praça da República, nos 27, 28, 29, 30 e 31 
e Rua Dr. Afonso Costa, nos 2, 4, 6, 8, 10, 12;----------------------------------------------------

Deliberado aprovar por unanimidade a realização de peritagem ao 

edifício em causa.-----------------------------------------------------------------------------------------------

2.9. – Proposta de aprovação de protocolo sobre fornecimento de 
informação geográfica a celebrar entre a Câmara Municipal de Beja e a 
empresa TomTom Global Content B.V.;------------------------------------------------------------
Deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------------

2.10. – Acordo de colaboração entre o Município de Beja e o Instituto do 
Emprego e Formação Profissional no âmbito do Programa QUALIFICA;--------

Foi tomado conhecimento.--------------------------------------------------------------
2.11. – Pedidos de certidão de direitos de preferência:-----------------------------------

2.11.1. – prédio sito na Rua de José Gomes ferreira, nos 14 e 16, em Beja, 
solicitado por Inês Bacelar Pinto Coelho de Aguiar;-----------------------------------------

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

2.11.2. – prédio sito na Rua do Sarilho, nº 5, em Beja, solicitado por Laura 
Porfírio Matias Raposo;--------------------------------------------------------------------------------------

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

2.11.3. – prédio sito na Rua António Vilar e David Abreu, nº 16, r/c dtº, em 
Beja, solicitado por Teresa de Jesus Dias Bate; 
Deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.------------

2.11.4. – fração C do prédio sito na Rua Antero de Quental, nº 7, 2º andar, 
em Beja, solicitado por Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de beja e Mértola, 
CRL;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.11.5. – fração B do prédio sito na Rua Portas de Aljustrel, nº 28, em Beja, 
solicitado por Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis 
de Beja;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.11.6. – prédio sito na Rua Dr. Horácio Flores (antiga Rua do Canal), nº 18 
C, 1º, em Beja, solicitado por LIDERINVESTE, Sociedade de Mediação 
Imobiliária, Unipessoal, Ldª;-------------------------------------------------------------------------------

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

2.12. – Pedido de certidão comprovativa de destaque do prédio urbano 
sito na Travessa da Rua Nova, nos 4 e 5, em Santa Vitória, solicitado por 
Carlos Carreira de Oliveira;---------------------------------------------------------------------------------

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

2.13. – Pedido de permuta e eventual alienação de fração sito na Praceta 
António Gonçalves Correia, nº 2, r/c dtº, em Beja, solicitado por António 
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José Afonso da Encarnação;-------------------------------------------------------------------------------

Deliberado reprovar a proposta por maioria com quatro votos contra e 

dois votos a favor.----------------------------------------------------------------------------------------------

2.14. – Auxílios Económicos 2017/2018 – 2º pagamento no valor total de 
995,03 €.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.15. – Proposta de atribuição de apoio económico, no valor de 850,00 €, à 
AMEC – Associação dos Mediadores Ciganos de Portugal para 2017 a título 
de exceção;----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.16. – Pedido de isenção de pagamento de renda relativa à concessão da 
exploração do café/esplanada do Jardim de Bacalhau, solicitado por 
Nelson Manuel de Assunção Cigarro;----------------------------------------------------------------

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

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

2.17.1. – 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 baile na Casa do Povo.---------------------------

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

2.17.2. – Solicitado pelo Agrupamento de Escolas, nº 2 de Beja, a isenção 
de pagamento de taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído 
e licença de recinto improvisado no âmbito da realização de evento 
musical com DJ X_Party, no Pavilhão dos Sabores.------------------------------------------

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

2.17.3. – Solicitado pela Associação Académica do Instituto Politécnico de 
Beja, a isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão de licença 
especial de ruído e licença de recinto improvisado no âmbito da realização 
de evento denominado Winter Party 2017, no Pavilhão dos Sabores.-----------

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

2.17.4. – Solicitado pela Associação Juvenil Pagaia Sul, a isenção de 
pagamento de taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído no 
âmbito da realização de música ao vivo no estabelecimento Adega do 
castelo/Museu do Vinho, sito na Rua Dr. Aresta Branco, em Beja.-----------------

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

2.17.5. – 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 no âmbito da realização de evento na sua sede.----

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

2.17.6. – Solicitado pela Comissão de Festas de São Matias, a isenção de 
pagamento de taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído e 
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licença de recinto improvisado no âmbito da realização de baile com 
música ao vivo, na Rua Dr. António Covas Lima e na Casa do Povo, em São 
Matias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

2.18.1. – Solicitado pelo Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da 
Esperança, a isenção de pagamento de taxas relativas a cedência de 
transporte para uma deslocação da Salvada ao Bairro da Esperança e 
regresso.---------------------------------------------------------------------------------------
Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------

2.18.2. – Solicitado pelo Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda, a 
isenção de pagamento de taxas relativas a cedência de transporte para 
uma deslocação a Vila Nova de Mil Fontes.------------------------------------------
Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------

2.18.3. – Solicitado pela Associação de Jovens ANIMUS JOVEM, a isenção 
de pagamento de taxas relativas a cedência de transporte para uma 
deslocação do Grupo Coral Moças da Aldeia à Trindade.-------------------------
Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------

2.19. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia dezanove de 
dezembro de dois mil e dezassete, verificando-se que o total das 
disponibilidades é de um milhão, setecentos e cinquenta e oito mil, 
novecentos e oitenta e três euros e quarenta e sete cêntimos, sendo um 
milhão, duzentos e trinta e seis mil, noventa e oito euros e trinta e nove 
cêntimos de operações orçamentais e quinhentos e vinte e dois mil, 
oitocentos e oitenta e cinco euros 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 25 de outubro de 2017, para secretariar 
as reuniões do órgão executivo, redigi e subscrevo.---------------------------------------- 

 

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

 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


