
 
 

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 dezassete 

de janeiro de dois mil e dezoito, as propostas a seguir discriminadas, 

constituindo o presente documento, a ata em minuta:-----------------------------------

2.1. – Proposta de constituição de fundos de maneio, para pagamento de 

despesas urgentes e inadiáveis até final de 2018;--------------------------------------------

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

2.2. – Proposta de aprovação do Loteamento Municipal a Nascente da 

Estrada da Carocha;--------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.3. – Proposta de aprovação de alteração ao Loteamento Municipal da 

Abegoaria;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.4. – Pedido para aquisição do Lote 18 sito no Loteamento Municipal de 

Atividades Económicas da Horta de São Migue, solicitado por Rocor – 

Tratamento e Lacagem de Metais, Ldª;-------------------------------------------------------------

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

2.5. – Pedidos de Interesse Público Municipal:-------------------------------------------------

Solicitado pela empresa Luso-Insular, Projetos e Investimentos, SA, para 

instalação de Central Fotovoltaica do Ulmo;----------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade indeferir o pedido de Interesse Público 

Municipal e submeter à Assembleia Municipal.---------------------------------------------

Solicitado pela empresa JFJ Agro, Ldª, no âmbito do Projeto de construção 

de um estabelecimento industrial destinada a Adega e Lagar;-----------------------

Deliberado por unanimidade declarar o Interesse Público Municipal e 

submeter à Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------------------

2.6. – Exposição relativa ao pagamento de Publicidade no Concelho de 

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

Deliberado aprovar por unanimidade a isenção do pagamento das taxas 

de publicidade referentes aos anos 2016 e 2017.-------------------------------------------

2.7. – Exposição sobre isenção de taxas referentes a esplanadas no Centro 

Histórico de Beja;------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado isentar por unanimidade as taxas referentes a esplanadas no 

Centro Histórico.-------------------------------------------------------------------------------------------------

2.8. – Início do procedimento de 1ª Alteração ao Regulamento de 

Ocupação do Espaço Público, Publicidade e Propaganda;------------------------
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Deliberado aprovar por unanimidade e proceder em conformidade.----------

2.9. – Proposta de aprovação de minuta de protocolo no âmbito dos 

controlos oficiais a celebrar entre a Direção Geral de Alimentação e 

Veterinária e a Câmara Municipal de Beja;-------------------------------------------

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

2.10. – Proposta de distrate do contrato de arrendamento rural de 

campanha relativo à utilização de uma parcela de terreno no prédio misto 

denominado “Courela da Atalaia”;--------------------------------------------------------------------

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

2.11. – Proposta de aprovação de novo contrato de concessão para 

exploração do quiosque amovível, sito no Parque Industrial de Beja, 

solicitado por Mário João Vitoriano da Fonseca;----------------------------------------------

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

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

Solicitado pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e 

Automóveis de Beja, relativo ao prédio sito na Praça Diogo Fernandes, nº 

13, em Beja;---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Solicitado por Venda Segura Mediação Imobiliária Unipessoal, Ldª, relativo 

ao prédio sito na Rua Pero Góis, nº 7, em Beja;-----------------------------------------------

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

Solicitado por João Fernandes de Aguiar, relativo ao prédio sito na 

Avenida Comandante Ramiro Correia, nº 47, 2º frente esqº, em Beja;----------

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

Solicitado por Manuel Fernando da Silva, relativo ao prédio sito na Rua do 

Carmo Velho, nº 40, em Beja;----------------------------------------------------------------------------

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

2.13. – Exposição sobre circulação e estacionamento da Rua Dr. Aresta 

Branco, na sequência de requerimento apresentado por Nicola Di Nunzio;--

Deliberado por unanimidade manter o pagamento da taxa de emissão 

de documento de selo de residente, não isentar o pagamento de taxas 

referentes à emissão de licença de interrupção de trânsito. Mais foi 

deliberado que no âmbito dos projetos PEDU sejam encontradas 

medidas de redução de velocidade na rua Aresta Branco, 

nomeadamente, a título de exemplo possam ser criadas passadeiras 

elevadas ou criar um perfil transversal único com o levantamento do 

pavimento. Estas medidas podem ser acompanhadas do estudo para 

enterrar os cabos das fachadas e melhor todo o aspeto arquitetónico do 

arruamento que é um eixo fundamental em termos turísticos devido à 

ligação da igreja de Santa Maria ao Largo do Lidador.-----------------------------------

2.14. – Exposição sobre validade, respetivos requisitos e registo dos sinais 
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verticais de trânsito, na sequência de dúvidas apresentadas por Vítor 

Manuel Damasceno Ferreira de Almeida;---------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade submeter os despachos do executivo 

referentes à sinalização de trânsito que altere a existente às reuniões de 

câmara para ratificar e posteriormente à Assembleia Municipal e que a 

sua colocação seja feita após a decisão do órgão deliberativo. Mais foi 

deliberado submeter todos os processos autorizados desde 2013 à 

Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------

2.15. – Pedido de isenção de pagamento de estacionamento tarifado de 

superfície;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado isentar por unanimidade o pagamento de estacionamento 

tarifado de superfície dos veículos particulares dos vereadores da 

oposição.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.16. – Pedido de isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão de 

licença de interrupção de trânsito, solicitado pela empresa Electro 

Planície;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado indeferir por unanimidade.-----------------------------------------------------------

2.17. – Pedido de isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão de 

licença de ocupação de espaço público, solicitado pela Acústica Médica 

(Hidden Hearing, Portugal);--------------------------------------------------------------------------------

Deliberado indeferir por unanimidade.-----------------------------------------------------------

2.18. – Pedido de isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão de 

licença de prova desportiva, denominada “3ª edição do TREB – TrailRUN 

Escoteiros de Beja”, solicitado pelo Grupo 234 de Beja – Escoteiros de 

Portugal;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.19. – Pedido de isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão de 

licença especial de ruído e licença de recinto improvisado, solicitado pelo 

Agrupamento de Escolas, nº 2 de Beja, no âmbito da realização de evento 

musical no pátio interior da Escola Secundária D. Manuel I;---------------------------

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

2.20. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativos à cedência de 

transportes:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Solicitado pelo Grupo Coral Feminino “As Rosinhas” de Santa Clara de 

Louredo, a isenção de pagamento de taxas relativos à cedência de 

transporte para uma deslocação a Ervidel.-------------------------------------------

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

Solicitado pelo Futebol Clube Albernoense, a isenção de pagamento de 

taxas relativos à cedência de transporte para uma deslocação a Nave 

Redonda e outra a Pereiras Gare.-------------------------------------------------------

Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------
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Solicitado pelo Clube Desportivo de Beja, a isenção de pagamento de taxas 

relativos à cedência de transporte para uma deslocação a Sabóia.------------

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

Solicitado pelo Despertar Sporting Clube, a isenção de pagamento de taxas 

relativos à cedência de transporte para uma deslocação a Silves.--------------

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

2.21. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia dezasseis de janeiro de 

dois mil e dezoito, verificando-se que o total das disponibilidades é de um 

milhão, setecentos e oitenta e três mil, setecentos e setenta e dois euros e 

vinte cêntimos, sendo um milhão, duzentos e cinquenta e seis mil, 

quatrocentos e vinte e três euros e onze cêntimos de operações 

orçamentais e quinhentos e vinte e sete mil, trezentos e quarenta e nove 

euros e nove 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 dezassete de janeiro de dois mil e dezoito.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 

Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


