
 
 

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 aprovadas na reunião pública de câmara de dezasseis 

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

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

2.1. – Reposição do equilíbrio financeiro da Empreitada de Centro de 

Arqueologia e Artes.-------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.2. – Pedido de reconhecimento de Interesse Público Municipal do 

projeto para construção de pavilhão sito na Quinta dos Britos, Suratesta, 

em Beja, solicitado pela Cooperativa Agrícola de Beja e Brinches, CRL.---------

Foi deliberado por unanimidade reconhecer o interesse público 

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

2.3. – Sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja da ação 

administrativa comum nº 140/12.3BEBJA, interposta pela Assembleia 

Distrital de Beja contra o Município de Beja.-----------------------------------------

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

2.4. – Despacho do Supremo Tribunal Administrativo relativo à ação 

administrativa especial nº 259/15-11, deduzida por vários municípios, 

incluindo o de Beja.---------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.5. – Pedido de certidão de direito de preferência sobre o prédio sito na 

Rua Professor Martinho Ferro, nº 20, em Beringel, solicitado pela Cabeça 

de Casal de Herança de Júlia Maria Guilherme.------------------------------------------------

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

2.6. – Pedidos de informação de direito de preferência no âmbito da 

celebração das escrituras de dação em pagamento dos lotes n
os

 1, 2 e 4 

sitos na Colina do Carmo, Bairro da Esperança, entre a Hägen Imobiliária 

SA e o Banco Comercial Português, SA.-------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade não exercer os direitos de preferência.---

2.7. – Pedido de ajustamento de extremas de prédios confinantes, 

permuta e emparcelamento de prédios sitos no local denominado Pnosas, 

União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja, solicitado por António 

Joaquim Serra Rodeia.----------------------------------------------------------------------------------------

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

2.8. – Pedidos de apoios financeiros:----------------------------------------------------------------

2.8.1. – Solicitado pela Rufar & Bombar – Associação Cultural, no âmbito 
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da realização do II Festival de Bombos de Beja.-----------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 

4.500,00 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.8.2. – Solicitado pelo Centro Social e Cultural da Imaculada Conceição da 

Salvada, no âmbito do Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular das 

Instituições Particulares de Solidariedade Social.---------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 850,00 

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

2.8.3. – Solicitado pela ADASD – Associação de Desenvolvimento 

Sociocultural e Desportivo do Bairro da Base Aérea 11, no âmbito do 

Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições Particulares 

de Solidariedade Social.--------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 850,00 

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

2.8.4. – Solicitado pelo Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da 

Esperança, no âmbito do Programa B/Apoio à Dinamização de Atividades 

Pontuais das Instituições Particulares de Solidariedade Social para 

realização de Caminhada Comemorativa do 21º Aniversário.-------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 427,43 

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

2.9. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de 

licença especial de ruído, solicitado pelo representante da Tuna 

Académica de Enfermagem de Beja para realização do Festival de Tunas 

no Claustro da Igreja da Misericórdia e no Auditório da ESE.--------------------------

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

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

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

2.10.1. – Solicitado pelo Clube Desportivo de Beja, a isenção de 

pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma 

deslocação a Barrancos.-------------------------------------------------------------------------------------

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

2.10.2. – Solicitado pelo Grupo Coral da Freguesia de Cabeça Gorda, a 

isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para 

uma deslocação a Telheiras.-------------------------------------------------------------------------------

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

2.10.3. – Solicitado pelo Centro Social de Nossa Senhora da Graça, a 

isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para 

três deslocações à Amendoeira da Serra.---------------------------------------------------------

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

2.10.4. – Solicitado pelo Centro Social e Cultural da Imaculada Conceição 

da Salvada, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 
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transporte para uma deslocação a Mafra e Montijo.---------------------------------------

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

2.10.5. – Solicitado pelo Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora da 

Luz, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de transporte 

para uma deslocação ao Museu Etnográfico de Serpa.-----------------------------------

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

2.10.6. – Solicitado pela Associação Cantadores do Desassossego, a 

isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para 

uma deslocação à Casa do Alentejo em Lisboa.------------------------------------------------

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

2.11. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia quinze de maio de dois 

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

milhão, quatrocentos e quatro mil, setecentos e vinte e quatro euros e 

vinte e cinco cêntimos, sendo novecentos e catorze mil, trezentos e treze 

euros e dez cêntimos de operações orçamentais e quatrocentos e noventa 

mil, quatrocentos e onze euros e quinze cêntimos de operações não 

orçamentais.---------------------------------------------------------------------------------

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

 

Paços do Concelho de Beja, em dezasseis de maio de dois mil e dezoito.----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 

Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


