
 
 

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 artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, foram aprovados na reunião pública de câmara de 03 de maio 

de 2017, as propostas a seguir discriminadas, constituindo o presente 

documento e os originais dos referidos documentos, a ata em minuta:-------- 

 

2.1. – 2ª Alteração ao Loteamento Municipal de Atividades Económicas da 

Horta de S. Miguel;----------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

2.2. – Proposta de transferência de verba para a CIMBAL – Comunidade 

Intermunicipal do Baixo Alentejo, referente à repartição de encargos, no 

âmbito da Candidatura POSEUR-02-1708-FC-000006 – Plano Intermunicipal 

de Adaptação às Alterações Climáticas – PIAACBA, no valor de 26.818,16 €;--

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

 

2.3. – Proposta de atribuição de subsídios:-------------------------------------------------------

2.3.1. – No âmbito da realização do 1º Festival de Percussão foi proposto a 

atribuição de um subsídio, no valor de 4.500,00 € à Rufar & Bombar – 

Associação Cultural;--------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

2.3.2. – De forma a assegurar o funcionamento do jardim-de-infância de 

Cabeça Gorda durante dois meses, foi proposto a atribuição de um 

subsídio, no valor de 1.000,00 € à Associação de Jovens Carpe Diem na 

Aldeia;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

2.4. – Direitos de preferência:----------------------------------------------------------------------------

2.4.1. – fração E do prédio sito na Rua Natália Correia, nº 4, 2º esqº, em 

Beja, solicitado por Caixa Imobiliário FIIAH;------------------------------------------------------

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

 

2.4.2. – prédio sito na Rua Infante D. Henrique, nº 34, em Beja, solicitado 

por Sofia Castro Pinto;----------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado por unanimidade não exercer o direito de preferência.-------------- 
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2.5. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas:------------------------------------------

2.5.1. – Solicitado pelo Clube de BTT Sempre A’ Brir de Trigaches a isenção 

de taxas relativas à realização do passeio BTT;-------------------------------------------------

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

 

2.5.2. – Solicitado pela Associação Juvenil Lendias d’Encantar a isenção de 

pagamento de taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, no 

âmbito da realização de música ao vivo no Espaço Os Infantes, em Beja;-----

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

 

2.5.3. – Solicitado pela Associação Juvenil CulturMais a isenção de 

pagamento de taxas devidas pela emissão de licença de recinto 

improvisado, da licença de acampamento ocasional e da licença especial 

de ruído, no âmbito da realização do Festival de Música “Santa Maria 

Summer Fest”, em Beja;-------------------------------------------------------------------------------------

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

 

2.5.4. – Solicitado pela Associação de Estudantes da Escola Superior de 

Educação de Beja a isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão 

de licença de recinto improvisado, referente à instalação de um palco e 

outro equipamento na tenda do recinto da 34ª OVIBEJA;--------------------------------

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

 

2.5.5. – Solicitado pela CERCIBEJA – Cooperativa de Educação e 

Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL a isenção de pagamento de 

taxas devidas pela emissão de licença de publicidade ao evento 

“Granfondo Solidário Cercibeja”;-----------------------------------------------------------------------

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

 

2.5.6. – Solicitado pela União de Freguesias de Albernoa e Trindade a 

isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão de duas licenças 

especiais de ruído, no âmbito da realização de dois bailes na Casa do Povo 

de Albernoa e no antigo Salão Paroquial de Trindade, respetivamente;--------

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

 

2.5.7. – Solicitado pela Sociedade Filarmónica Capricho Bejense a isenção 

de pagamento de taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, 

no âmbito da realização de baile da pinha no Salão da Sociedade, em 

Beja;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 
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2.5.8. – Solicitado pelo Clube Taurino Beringelense a isenção de 

pagamento de taxas devidas pela emissão de licença de recinto 

improvisado, para a realização de largada/vacada, em Beringel;-------------------

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

 

2.5.9. – Solicitado pelo Despertar Sporting Clube, a isenção do pagamento 

das taxas devidas e relativas à cedência de transporte para uma 

deslocação a Saboia;-------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

2.5.10. – Solicitado pelo Louredense Futebol Clube, a isenção do 

pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de transporte para 

uma deslocação a Ourique;--------------------------------------------------------------------------------

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

 

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

isenção do pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de 

transporte para uma deslocação a Moura;-------------------------------------------------------

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

 

2.5.12. – Solicitado pelo Beja Basket Clube, a isenção do pagamento das 

taxas devidas e relativas à cedência de transporte para uma deslocação à 

Costa da Caparica;-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

2.5.13. – Solicitado pela Associação Cantadores do Desassossego, a 

isenção do pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de 

transporte para uma deslocação a Vila Nova de Santo André;-----------------------

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

 

2.5.14. – Solicitado pela Associação Grupo Coral de Beja, a isenção do 

pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de transporte para 

uma deslocação a Vila Nova de Mil Fontes;------------------------------------------------------

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

 

2.5.15. – Solicitado pelo CCRD de Santa Vitória “Estrelas do Alentejo”, a 

isenção do pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de 

transporte para uma deslocação à Aldeia da Luz;--------------------------------------------

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

 

2.5.16. – Solicitado pelo Centro de Paralisia Cerebral de Beja, a isenção do 

pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de transporte para 
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uma deslocação a Odemira;-------------------------------------------------------------------------------

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

 

2.6. – Resumo diário de tesouraria relativo ao dia dois de maio de dois mil 

e dezassete, verificando-se que o total das disponibilidades é de três 

milhões, oitenta e cinco mil, cento e dezoito euros e quarenta e seis 

cêntimos, sendo dois milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, 

quinhentos e vinte e três euros e dois cêntimos de operações orçamentais 

e seiscentos e vinte e nove mil, quinhentos e noventa e cinco euros e 

quarenta e quatro cêntimos de operações não orçamentais.-------------------

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

Nos termos do nº 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, nomeado por 

deliberação de câmara, datado de 22 de outubro de 2013, para secretariar 

as reuniões do órgão executivo, redigi e subscrevo.---------------------------------------- 

 

Paços do Concelho de Beja, em 03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente 
 

 

João Manuel Rocha da Silva 
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