
 
 

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

2.1. – 1ª Revisão ao orçamento da despesa e da receita e ao Plano 
Plurianual de Investimento – 2018 – utilização do saldo do ano anterior;-----

Deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 
CDU e submeter à Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------
2.2. – Proposta de montantes a atribuir para as freguesias, em 2018;----------- 

Freguesias Anual Mensal 

ALBERNOA E TRINDADE 95.347,00 € 7.945,58 € 
BALEIZÃO 80.508,00 € 6.709,00 € 

BERINGEL 116.070,00 € 9.672,50 € 
CABEÇA GORDA 120.152,00 € 10.012,67 € 

NOSSA SENHORA DAS NEVES 150.200,00 € 12.516,67 € 
S VITÓRIA E MOMBEJA 92.526,00€ 7.710,50 € 

SALVADA E QUINTOS 122.216,00 € 10.184,67 € 

SALVADOR E SANTA MARIA 215.777,00 € 17.981,42 € 
SANTA CLARA DE LOUREDO 74.842,00 € 6.236,83 € 

SANTIAGO S JOÃO BATISTA 283.978,00 € 23.664,83 € 
SÃO MATIAS 51.270,00 € 4.272,50 € 

TRIGACHES S BRISSOS 51.340,00 € 4.278,33 € 

Total 1.454.226,00 € 121.185,50 € 
Deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------------

2.3. – Proposta de montantes a atribuir para instituições, em 2018;------------- 

Instituições Anual Mensal 

UNIVERSIDADE SÉNIOR 20.000,00 € 1.666,67 € 
CIMBAL 155.443,33 € 12.953,61 € 

CIMBAL 40.941,24 € 3.411,77 € 
CRBA 150.950,00 € 12.579,17 € 

CEBAL 75.000,00 € 6.250,00 € 

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

2.4. – Proposta de adjudicação do concurso público para a empreitada de 
Zona de Acolhimento Empresarial Norte;---------------------------------------------------------

Deliberado adjudicar por unanimidade à empresa Construções J.J.R & 
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Filhos, SA, pelo valor de 1.636.994,98 € + IVA.------------------------------------------------

2.5. – Proposta de atribuição do nome, Engenheiro Manuel Castro e Brito, 
ao Parque de Feiras e Exposições de Beja;--------------------------------------------------------

Deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 
Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.6. – Proposta de aprovação de minutas:--------------------------------------------------------

2.6.1. – escritura de compra e venda do Lote A1, sito na Zona de 
Acolhimento Empresarial, com Rafael & Joaquim Charrua – Comércio a 
Retalho de Produtos Láteos, Ldª;-----------------------------------------------------------------------

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

2.6.2. – escritura de compra e venda dos Lotes 11 e 12, sitos na Zona de 
Acolhimento Empresarial, com METALPAX – Alumínio, Ferro e Inox, Ldª;-----

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

2.6.3. – escritura de compra e venda do Lote 22, sitos na Zona de 
Acolhimento Empresarial, com FAIR FRUIT, Unipessoal, Ldª;--------------------------

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

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

2.7.1. – prédio sito na Rua da Amendoinha, nº 10, em Beja, solicitado pela 
Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja;---------

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

2.7.2. – prédio sito na Rua Coronel Brito Pais, nº 10, em Beja, solicitado 
pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja;-

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

2.7.3. – fração B do prédio sito na Rua Dr. Aresta Branco, nº 61 e Travessa 
do Carmo Velho, nº 1, em Beja, solicitado pela Conservatória dos Registos 
Prediais, Comércio e Automóveis de Beja;--------------------------------------------------------

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

2.7.4. – fração A do prédio sito na Rua General Teófilo da Trindade, nº 28, 
em Beja, solicitado por Ricardo Rodrigues Neves;-------------------------------------------

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

2.8. – Proposta de aprovação de acordo de colaboração a celebrar entre a 
Câmara Municipal de beja e a Companhia de Teatro Lendias d’ Encantar, 
no âmbito do V FITA – Festival Internacional de Teatro do Alentejo 2018;---

Deliberado aprovar por unanimidade com um apoio financeiro de 
10.000,00 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.9. – Proposta de transferência de verbas no âmbito da atividade regular 
da educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico 2017/2018, no 
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valor total de 21.585,00 €;----------------------------------------------------------------------------------

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

2.10. – Proposta de atribuição de apoio financeiro ao Agrupamento de 
Escolas nº 2 de Beja (Escola Secundária c/ 3º ciclo D. Manuel I), no âmbito 
da realização de uma iniciativa denominada “Noite de Fados Solidária”;------

Deliberado atribuir por unanimidade um apoio financeiro de 100,00 €.-----

2.11. – Proposta de devolução de verba ao Instituto de Emprego e 
Formação Profissional – Parque de estacionamento subterrâneo da 
Avenida Miguel Fernandes;--------------------------------------------------------------------------------

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

2.12. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela marcação 
de sinalização horizontal reservada a ambulâncias, solicitado por Marília 
Jesus dos Santos Cavaco Candeias;--------------------------------------------------------------------

Assunto retirado.------------------------------------------------------------------------------------------------

2.13. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas por ocupação 
de espaço público, solicitado por Acústica Médica (Hidden Hearing, 
Portugal);-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado indeferir por maioria com as abstenções dos vereadores da 
CDU.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.14.1. – Solicitado pelo Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda, a 
isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de duas licenças 
especiais de ruído, no âmbito da realização de espetáculo musical e de 
baile;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.14.2. – Solicitado pela Comissão de Festas de Beja, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, no 
âmbito da realização de baile;----------------------------------------------------------------------------

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

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

2.15.1. – Solicitado pelo Clube Desportivo de Beja, a isenção de 
pagamento de taxas relativos à cedência de transporte para uma 
deslocação a São Teotónio;---------------------------------------------------------------
Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------

2.15.2. – Solicitado pelo Clube de Patinagem de Beja, a isenção de 
pagamento de taxas relativos à cedência de transporte para uma 
deslocação a Sevilha;-----------------------------------------------------------------------
Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------

2.15.3. – Solicitado pelo Beja Basket Clube, a isenção de pagamento de 
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taxas relativos à cedência de transporte para uma deslocação ao Barreiro;-
Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------

2.15.4. – Solicitado pelo Associação Cultural e Recreativa Zona Azul, a 

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

2.15.5. – Solicitado pelo Coro de Câmara de Beja, a isenção de pagamento 
de taxas relativos à cedência de transporte para uma deslocação a Leiria;--
Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------

2.15.6. – Solicitado pelo Grupo Coral de Beja, a isenção de pagamento de 
taxas relativos à cedência de transporte para uma deslocação a Lisboa;-----
Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------

2.15.7. – Solicitado pelo Grupo Coral “Moças da Aldeia” de Santa Clara de 
Louredo, a isenção de pagamento de taxas relativos à cedência de 
transporte para uma deslocação a Feijó;----------------------------------------------
Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------

2.15.8. – Solicitado pela ULSBA – Unidade Local de Saúde do Baixo 
Alentejo, a isenção de pagamento de taxas relativos à cedência de 
transporte para uma deslocação ao Alqueva;----------------------------------------
Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------

2.16. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia vinte de fevereiro de 
dois mil e dezoito, verificando-se que o total das disponibilidades é de um 
milhão, seiscentos e trinta e quatro mil e novecentos e setenta e quatro 
euros, sendo um milhão, cento e quarenta e seis mil, oitocentos e noventa 
e cinco euros e setenta e dois cêntimos de operações orçamentais e 
quatrocentos e oitenta e oito mil, setenta e oito euros e vinte e oito 
cêntimos de operações não orçamentais.--------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------- 

 

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

 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


