
 
 

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 sete de 

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

2.1. – Proposta de nova delimitação de ARU (Área de Reabilitação Urbana) 
do Centro Histórico II;-----------------------------------------------------------------------------------------
Deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2. – Proposta de delimitação de ARU (Área de Reabilitação Urbana) de 
Beringel;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3. – Proposta de alteração ao Plano de Pormenor a Norte da Circular 
Interna e submissão a discussão pública;----------------------------------------------------------

Deliberado aprovar por unanimidade e submeter a discussão pública.------

2.4. – Proposta de anulação do procedimento de concurso público para 
reabilitação de imóveis para instalação do Centro de Apoio ao 
Desenvolvimento Local;--------------------------------------------------------------------------------------
Deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

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

2.5. – Construção de moradia sita na ligação do Bairro do Pelame à Quinta 
D’El Rey – lote 28, solicitado por Luís Miguel Raposo Janeiro;------------------------

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

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

2.6.1. – fração A do prédio sito na Rua de Mértola nos 40, 42 e 44 e Rua 
Capitão João Francisco de Sousa, nº 76, em Beja, solicitado por MediBeja – 
Sociedade de Mediação Imobiliária, Ldª;---------------------------------------------------------

Deliberado aprovar por unanimidade não exercer o direito de 

preferência.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.6.2. – prédio sito na Praça Diogo Fernandes, nº 13, em Beja, solicitado 
por Rui Manuel Alves Mendonça Veríssimo Batista;----------------------------------------

Deliberado aprovar por unanimidade não exercer o direito de 

preferência.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.6.3. – prédio sito na Rua Associação de Moradores, nº 16 – Bairro da 
Esperança, em Beja, solicitado por Cabeça de Casal de Herança de Mário 
Cristina Ventura;--------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.6.4. – prédio sito nas Ruas José Gomes Ferreira e Manuel da Fonseca, nº 
6, em Beja, solicitado por Carlos Manuel dos Santos Inácio;---------------------------

Deliberado aprovar por unanimidade não exercer o direito de 

preferência.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.7. – Proposta de aditamento 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.-------------------------------------------------------------

2.8. – Proposta de aprovação de protocolo a celebrar entre o Município de 
Beja e o Instituto Politécnico de Beja para cedência da utilização em 
regime de comodato da fração B do prédio sito na Rua dos Infantes, nº 6, 
em Beja;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.9. – Proposta de aprovação de minuta de protocolo a celebrar entre o 
Município de Beja e União de Freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria) 
com vista à gestão e utilização da Escola do Bairro de Nossa Senhora da 
Conceição;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.10. – Proposta de homologação de ata da Comissão de Toponímia;----------

Deliberado homologar por unanimidade.-------------------------------------------------------

2.11. – Proposta de aprovação de minuta de contrato de comodato a 
celebrar entre o Município de Beja e a Associação “Cantinho dos Animais” 
relativa à loja nº 15 do 1º andar do Mercado Municipal;--------------------------------
Deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------------

2.12. – Ocupação de fração autónoma do prédio sito na Rua Pablo Neruda, 
nº 12, r/c frente, em Beja, pela Associação Juvenil Culturmais;----------------------

Deliberado por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU 

notificar a Associação a entregar a fração em causa no prazo de 30 dias 

após receberem a notificação.--------------------------------------------------------------------------

2.13. – Pedido de subsistência do contrato de arrendamento rural do 
prédio misto denominado “Courela da Atalaia”, em Salvada, solicitado por 
Rogério Mateus Palma;---------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado deferir por unanimidade.---------------------------------------------------------------

2.14. – Proposta de ratificação do ato de compra e venda de prédio misto 
denominado Quinta do Vale do Bispo, sito em Beja;---------------------------------------

Deliberado por unanimidade ratificar o ato de compra e venda em causa 

ocorrido em 23 de janeiro de 2018.------------------------------------------------------------------

2.15. – Proposta de manutenção da indemnização ao Senhor Constantino 
Rosa no âmbito da empreitada de reabilitação do antigo edifício do Clube 
Bejense;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade manter a indemnização até à entrega do 
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imóvel ao Senhor Constantino Rosa.----------------------------------------------------------------

2.16. – Estratégia de intervenção relativamente à Universidade Sénior de 
Beja;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.17. – Propostas de atribuição de apoios financeiros:------------------------------------

2.17.1. – Associação Juvenil Lendias d’ Encantar (ratificação do ato) – 
antecipação do apoio de 2018;--------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade ratificar o ato de adiantamento de 2.500,00 

€.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.17.2. – Associação de Jovens Carpe Diem na Aldeia – Projeto 
“Património Imaterial da Humanidade – O Cante Alentejano, o Fado e o 
Folclore no Luxemburgo”;----------------------------------------------------------------------------------

Deliberado aprovar por unanimidade a atribuição de um apoio de 250,00 

€.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.17.3. – Centro de Paralisia Cerebral de Beja – Taça de Maratonas BTT 
CPCBeja;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado aprovar por unanimidade a atribuição de um apoio de 500,00 

€.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.17.4. – Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda – XIV Raid BTT 
“Por Terras de Mato”;-----------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado aprovar por unanimidade a atribuição de um apoio de 200,00 

€.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.18. – Proposta de orçamentação e gestão de despesas com pessoal para 
2018;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.19. – Declaração de autorização para a RESIALENTEJO, SA, realizar 
operações de substituição de dívida;-----------------------------------------------------------------

Deliberado autorizar por unanimidade.-----------------------------------------------------------

2.20. – Pagamento de auxílios económicos referentes ao ano letivo 
2017/12018 (3º pagamento);-----------------------------------------------------------------------------

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

2.21. – Processo Disciplinar – Relatório Final;---------------------------------------------------
Deliberado por unanimidade e escrutínio secreto aplicar a pena indicada 

no Relatório.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.22. – Pedido de autorização para colocação de tenda no Parque de 
Feiras e Exposições para realização de festa, solicitado pela Comissão de 
Finalistas da Escola Secundária Diogo de Gouveia;------------------------------------------

Deliberado autorizar por unanimidade.-----------------------------------------------------------

2.23. – Pedido de licença especial de ruído no âmbito da empreitada de 
requalificação da Rua da Lavoura, em Beja, solicitado pela Tecnovia, 
Sociedade de Construções, SA;--------------------------------------------------------------------------
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Deliberado deferir por unanimidade.---------------------------------------------------------------

2.24. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas por três 
pedidos de informação prévia, solicitado pela Junta de Freguesia de Nossa 
Senhora das Neves;---------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.25. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de cartão de estacionamento de entidade, solicitado pelo Tribunal Judicial 
da Comarca de Beja;-------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.26. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas por ocupação 
de espaço público:-----------------------------------------------------------------------------------------------

2.26.1. – Solicitado pelo Núcleo Sportinguista de Beja, a isenção do 
pagamento de taxas devidas pela renovação de licença de ocupação de 
espaço público, com esplanada e estrado, no ano de 2018, no 
estabelecimento sito na Rua 5 de Outubro, Centro Comercial do Carmo, 
Loja 1, r/c, em Beja;---------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.26.2. – Solicitado por Maria Antónia Oliveira Castro Catarino, a isenção 
do pagamento de taxas devidas pela ocupação de espaço público com 
instalação de elevador, nas traseiras do prédio sito na Rua Escritor 
Aquilino Ribeiro, nº 13, em Beja;-----------------------------------------------------------------------

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

2.27. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído:---------------------------------------------------------------------------

2.27.1. – Solicitado pela Comissão de Finalistas Escola Secundária Diogo de 
Gouveia, a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de 
licença especial de ruído, no âmbito da realização do evento XXI’s Hits 
Party;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.27.2. – Solicitado pela Comissão de Festas de Quintos, a isenção do 

pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, no 
âmbito da realização de Baile da Pinha;------------------------------------------------------------

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

2.28. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativos à cedência de 
transportes:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.28.1. – Solicitado pelo Despertar Sporting Clube, a isenção de 
pagamento de taxas relativos à cedência de transporte para uma 
deslocação a Évora;-------------------------------------------------------------------------
Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------

2.28.2. – Solicitado pelo Clube Desportivo e Recreativo Salvadense, a 

isenção de pagamento de taxas relativos à cedência de transporte para 
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uma deslocação a Barrancos;------------------------------------------------------------
Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------

2.28.3. – Solicitado pelo Beja Basket Clube, a isenção de pagamento de 
taxas relativos à cedência de transporte para uma deslocação à Charneca 
da Caparica;-----------------------------------------------------------------------------------
Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------

2.28.4. – Solicitado pelo Conservatório Regional do Baixo Alentejo, a 

isenção de pagamento de taxas relativos à cedência de transporte para 
uma deslocação a Alhandra;--------------------------------------------------------------
Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------

2.28.5. – Solicitado pela Rufar & Bombar – Associação Cultural, a isenção 
de pagamento de taxas relativos à cedência de transporte para uma 
deslocação a Monte do Trigo (Évora);-------------------------------------------------
Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------

2.28.6. – Solicitado pela Universidade Sénior de Beja, a isenção de 
pagamento de taxas relativos à cedência de transporte para uma 
deslocação a Alenquer;------------------------------------------------------------
Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------

2.21. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia seis de fevereiro de 
dois mil e dezoito, verificando-se que o total das disponibilidades é de um 
milhão, cento e cinquenta mil, trezentos e oitenta e oito euros e vinte 
cêntimos, sendo quinhentos e oitenta e seis mil, cinquenta e sete euros e 
um cêntimo de operações orçamentais e quinhentos e sessenta e quatro 
mil, trezentos e trinta e um euros e dezanove cêntimos de operações não 
orçamentais.---------------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------- 

 

Paços do Concelho de Beja, em sete de fevereiro de dois mil e dezoito.------- 

 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


