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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 aprovadas na reunião pública de câmara de cinco de 

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

2.1. – Proposta de aprovação do Relatório de Gestão e Prestação de 
Contas do Município de Beja relativo ao ano 2017;-----------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

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

2.2. – Balanço Anual de Tesouraria – 2017;------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------

2.3. – Proposta de Autorização de Contratação de Financiamento – 
RESIALENTEJO, EIM;--------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

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

2.4. – Proposta de levantamento dos saldos finais das contas bancárias da 
EXPOBEJA;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------

2.5. – Proposta de Alteração ao Plano de Pormenor a Norte da Circular 
Interna;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

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

2.6. – Alteração ao Regulamento do Loteamento Municipal para 
Atividades Económicas – Área Norte;----------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------

2.7. – Alteração ao Regulamento do Loteamento Municipal para 
Atividades Económicas da Horta de S. Miguel;-------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------

2.8. – Pedido de cessão de posição contratual dos promitentes-
compradores da fração autónoma designada por letra “A”, sito na Rua 
Adriano Correia de Oliveira, nº 9, r/c, em Beja, solicitado por Manuel 
Joaquim Rodrigues Pedro e Maria Helena da Cruz Gaspar Pedro;------------------

Foi deliberado deferir por unanimidade.---------------------------------------------------------

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

2.9.1. – prédio sito na Rua do Carmo Velho, nº 32, em Beja, solicitado por 
Isabel Mendonça Lança Casimiro Paixão;----------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.-------
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2.9.2. – prédio sito na Rua Manuel Homem, nº 22, em Beja, solicitado pela 
Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja;---------

Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.-------

2.10. – Pedidos de certidão de aumento de comproprietários:----------------------

2.10.1. – prédio denominado “Serpe”, sito em Mombeja, solicitado por 
Celeste Maria Fialho Raposo Cabeça de Casal de Herança;-----------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------

2.10.2. – prédios denominados “A Mainha” e “Medronhas”, sitos em 
Cabeça Gorda, solicitado por Francisco António Nobre Gonçalves;---------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------

2.11. – Pedido de certidão de infraestruturas, solicitado pelo BEJAPARK 
Imobiliária, SA;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------

2.12. – Proposta de aprovação de Edital – Início do procedimento para 
elaboração do Regulamento do Conselho Municipal da Juventude do 
Concelho de Beja;------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------

2.13. – Proposta de atribuição de medalhas de bons serviços municipais;----

Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------

2.14. – Aceitação de doação de pintura com o título “Beja nas Sombras do 
Passado”;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aceitar a doação por unanimidade.----------------------------------------

2.15. – Pedido de anulação de fatura/recibo nº 004/320, no valor de 29,20 
€;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado anular por unanimidade.----------------------------------------------------------

2.16. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licença para a realização de ação de sensibilização, solicitado pelo 
Centro de Paralisia Cerebral de Beja;----------------------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

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

2.17.1. – Solicitado pela Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Beja, no âmbito da realização de baile;-----------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.17.2. – Solicitado pela Junta de Freguesia de Baleizão, no âmbito da 
realização de baile com DJ;---------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.17.3. – Solicitado pela Casa do Povo de Penedo Gordo, no âmbito da 
realização de baile;----------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.17.4. – Solicitado pela Comissão de Festas de São Matias, no âmbito da 
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realização de largada de toiros e de baile com música ao vivo;----------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.17.5. – Solicitado pelo Clube Desportivo e Recreativo Salvadense, no 
âmbito da realização de baile da pinha;------------------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

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

2.18.1. – Solicitado pelo Grupo Coral Feminino do Centro de Cultura, 
Recreio e Desporto de Santa Vitória “Estrelas do Alentejo”, relativo à 
cedência de transporte para uma deslocação a Tires;-------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.18.2. – Solicitado pelo Grupo Coral da Casa do Povo de Salvada, relativo 
à cedência de transporte para uma deslocação a Cascais;------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.18.3. – Solicitado pela Casa do Povo de Baleizão, relativo à cedência de 
transporte para uma deslocação ao Zoomarine;----------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.18.4. – Solicitado pela Fundação Manuel Gerardo de Sousa e Castro, 

relativo à cedência de transporte para uma deslocação à Ericeira;----------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.18.5. – Solicitado pela Associação Para a Defesa do Património Cultural 
da Região de Beja, relativo à cedência de transporte para uma deslocação 
a Lisboa;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.18.6. – Solicitado pela Rufar & Bombar – Associação Cultural, relativo à 
cedência de transporte para uma deslocação o Pinhal Novo;-------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.18.7. – Solicitado pelo Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja, relativo à 
cedência de transporte para uma deslocação a Lisboa;-----------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.18.8. – Solicitado pelo Centro Paroquial e Social do Salvador, relativo à 
cedência de transporte para uma deslocação a Lisboa;-----------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.18.9. – Solicitado pelo Beja Basket Clube, relativo à cedência de 
transporte para uma deslocação a Portimão;---------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.19. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia quatro de abril de dois 
mil e dezoito, verificando-se que o total das disponibilidades é de 
oitocentos e cinco mil e trezentos e cinquenta e dois euros, sendo 
duzentos e setenta e sete mil, quatrocentos e noventa e três euros e 
oitenta e três cêntimos de operações orçamentais e quinhentos e vinte e 
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sete mil, oitocentos e cinquenta e oito euros e dezassete cêntimos de 
operações não orçamentais.-------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------- 
 

Paços do Concelho de Beja, em cinco de abril de dois mil e dezoito.------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


