
 
 

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 seis de 

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

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

2.1. – Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal para o ano 2018;--------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

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

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

Arqueologia e Artes – retificação de deliberação;--------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e revogar a deliberação tomada 

em 16 de maio de 2018.-------------------------------------------------------------------------------------

2.3. – Proposta de aprovação da revisão de preços definitiva da 

Empreitada de Centro de Arqueologia e Artes;------------------------------------------------

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

2.4. – Proposta de adjudicação, aprovação de minuta e repartição de 

encargos do procedimento para aquisição de 290.000 litros de gasóleo 

rodoviário simples a granel, ao abrigo do Acordo Quadro de Combustíveis 

Rodoviários promovido pela Central de Compras da CIMBAL;------------------------

Foi deliberado adjudicar por unanimidade à empresa Petróleos de 

Portugal – Petrogal, S.A., pelo valor de 883.920 € + IVA à taxa legal em 

vigor e aprovar a minuta de contrato. Mais foi deliberado aprovar a 

seguinte repartição de encargos e submete-la à Assembleia Municipal:---- 

2018 (6 meses) ………………………………………………………………………………………… 147.319,98 € 

2019 (12 meses) ……………………………………………………………………………………… 294.639,96 € 

2020 (12 meses) ……………………………………………………………………………………… 294.639,96 € 

2021 (6 meses) ………………………………………………………………………………………… 147.319,98 € 

2.5. – Proposta de aprovação do Projeto de Regulamento do Conselho 

Municipal de Juventude e submissão a consulta pública;--------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

CDU e submeter o projeto de regulamento a consulta pública.-------------------

2.6. – Proposta de abertura do procedimento e participação 

procedimental tendo em vista a 1ª alteração à Postura Municipal de 

Animais Domésticos de Produção, de capoeira, Gado Bravo e Cães 

Potencialmente Perigosos no Concelho de Beja;----------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade a abertura do procedimento e 

participação procedimental da Postura Municipal em causa.-----------------------
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2.7. – Proposta de aprovação de protocolo de comodato a celebrar entre o 

Município de Beja e a Associação BM – Bairros dos Moinhos;------------------------

Foi deliberado ratificar o presente protocolo.------------------------------------------------

2.8. – Denúncia dos protocolos celebrados com a Associação de Jovens 

Carpe Diem na Aldeia, com o Centro de Apoio Social do Concelho de Beja;--

Foi deliberado denunciar os protocolos em causa por maioria com duas 

abstenções e um voto contra dos vereadores da CDU.----------------------------------

2.9. – Pedido de parecer vinculativo relativo à isenção de IMT – Imposto 

Municipal sobre as Transmissões Onerosas na aquisição de prédio rústico 

sito em Carrasco, União de Freguesias de Salvada e Quintos, solicitado por 

Francisco Lampreia Ferreira da Silva, Sociedade Unipessoal, Ldª;------------------

Assunto retirado para apreciação na próxima reunião de câmara.--------------

2.10. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pelo 

licenciamento de obras de beneficiação do edifício do Centro de 

Atividades Ocupacionais do Centro de Paralisia de Beja;--------------------------------

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

2.11. – Pedido de isenção do pagamento das taxas urbanísticas devidas 

pelo licenciamento das obras de ampliação do lar sito na Rua da Estrada 

Nova, em Salvada, solicitado pela Fundação Joaquim Honório Raposo;--------

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

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

2.12.1. – prédio sito na Rua de Lisboa, nº 38, em Beja, solicitado por 

Natália de Jesus Soeiro Correia Dias.-----------------------------------------------------------------

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

2.12.2. – prédio sito na Rua de Lisboa, nº 39, em Beja, solicitado pela 

Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja.---------

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

2.12.3. – fração C do prédio sito na Rua Diogo de Gouveia, nº 50, 1º dtº, 

em Beja, solicitado por Jorge Manuel Barnabé da Costa.--------------------------------

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

2.12.4. – prédio sito na Rua do Sarilho, nº 5, em Beja, solicitado por Rui 

Pedro Cascalheira Gonçalves Colaço.----------------------------------------------------------------

2.13. – Retificação de procedimento administrativo relativo a valor de 

renda da fração sita na Rua Pedro Soares, nº 8, 1º esqº, em Beja.-----------------

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

2.14. – Propostas de atribuição de subsídios:---------------------------------------------------

2.14.1. – Solicitado pelo Clube Desportivo e Recreativo Salvadense no 

âmbito da realização do Mastros Populares 2018.-------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 100,00 

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

2.14.2. – Solicitado pelo Grupo Coral Feminino “As Rosinhas” de Santa 
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Clara de Louredo, no âmbito da Comemoração do 8º Aniversário e 

realização do VII Encontro de Grupos Corais.---------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 100,00 

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

2.14.3. – Proposto pelo Serviço de Desporto a atribuição de um subsídio 

no valor de 3.500,00 € (1ª tranche) à Associação Desportivo de Beja 1916, 

no âmbito do PAMA 2018.---------------------------------------------------------------------------------

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

2.14.4. – Proposto pelo Serviço de Desporto a atribuição de dois subsídios 

no valor de 200,00 € cada à Associação Cultural e Recreativa Zona Azul, 

para fazer face às despesas inerentes à arbitragem do Campeonato 

Nacional de Iniciados em Beja e de modo a garantir uma deslocação a 

Guimarães na sequência do apuramento para a Final do Campeonato 

Nacional de Iniciados.-----------------------------------------------------------------------------------------

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

2.14.5. – Proposto pelo Serviço de Desporto a atribuição de um subsídio 

no valor de 400,00 € à Associação de Futebol de Beja para fazer face às 

despesas com a Organização do Encontro de Petizes e Traquinas.----------------

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

2.14.6. – Proposto pelo Serviço de Desporto a atribuição de um subsídio 

no valor de 250,00 € ao Judo Clube de Beja para fazer face às despesas 

inerentes à logística da deslocação para uma formação desportiva em 

contexto de treino que se realizará no Japão.--------------------------------------------------

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

2.15. – Proposta de transferência de 1.300,00 € para o Agrupamento de 

Escolas nº 1 de Beja respeitante à utilização, por parte da comunidade não 

escolar, do Pavilhão Desportivo da Escola de Santiago Maior, no corrente 

ano.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.16. – Proposta de transferência de 1.700,00 € para o Agrupamento de 

Escolas nº 2 de Beja respeitante à utilização, por parte da comunidade não 

escolar, do Pavilhão Desportivo da Escola Mário Beirão, no corrente ano.---

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

2.17. – Anulação de fatura/recibo;--------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade anular a fatura/recibo nº 004/2659, no 

valor de 5,11 €.----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.18. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela marcação 

de um lugar de estacionamento para pessoa com deficiência, solicitado 

por Maria de Jesus dos Santos Cavaco Candeias;---------------------------------------------

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

2.19. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
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de licença da atividade de realização de espetáculos de natureza 

desportiva, solicitado pelo Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça 

Gorda, no âmbito da realização do XIII Raid BTT “Por Terras de Mato” – 

10º Troféu João Bento.---------------------------------------------------------------------------------------

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

2.20. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

de licenças especiais de ruído e recintos improvisados/itinerantes:--------------

2.20.1. – Solicitado pela Associação Académica do Instituto Politécnico de 

Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas pela apreciação do 

pedido de licença de recinto improvisado para instalação de tenda no 

recinto da Ovibeja 2018.-------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado indeferir por maioria com uma abstenção.----------------------------

2.20.2. – Solicitado por Walter Portos Dias da Silva, a isenção do 

pagamento das taxas devidas pelo licenciamento de recinto itinerante e 

licença especial de ruído para instalação do Circo Atlas.---------------------------------

Foi deliberado indeferir por maioria com o voto de qualidade do Vice-

Presidente e os votos contra dos vereadores da CDU.-----------------------------------

2.20.3. – Solicitado pela Juventude Comunista Portuguesa, a isenção do 

pagamento das taxas devidas pela emissão de duas licenças especiais de 

ruído, no âmbito da realização do Concurso de Bandas para o palco novos 

valores da Festa do Avante.--------------------------------------------------------------------------------

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

2.20.4. – Solicitado por Ceta Wagna Tchuda, a isenção do pagamento das 

taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, no âmbito da 

realização de um convívio de estudantes da Guiné-Bissau.-----------------------------

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

2.20.5. – Solicitado pelo Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda, a 

isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial 

de ruído, no âmbito da realização de um baile.------------------------------------------------

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

2.20.6. – Solicitado pelo Louredense Futebol Clube, a isenção do 

pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, no 

âmbito da realização do VII Encontro de Grupos Corais.---------------------------------

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

2.20.7. – Solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São 

João Baptista, a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de 

licença especial de ruído, no âmbito da realização de uma procissão.-----------

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

2.20.8. – Solicitado pelo Grupo Motard de Beringel, a isenção do 

pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, no 

âmbito da realização do XV Aniversário do Grupo Motard de Beringel.--------
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Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.20.9. – Solicitado pela Rede Europeia Anti Pobreza, a isenção do 

pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído e 

de recinto improvisado, no âmbito da realização do Festival – Diálogos 

Interculturais de Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------

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

2.20.10. – Solicitado pela Casa do Povo de Penedo Gordo, a isenção do 

pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, no 

âmbito da realização de um baile.---------------------------------------------------------------------

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

2.20.11. – Solicitado pela União de Freguesias de Albernoa e Trindade, a 

isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial 

de ruído e de recinto improvisado, no âmbito da realização da Feira Anual 

do Idoso.--------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

2.21.1. – Solicitado pelo Beja Basket Clube, a isenção de pagamento de 

taxas relativas à cedência de transporte para duas deslocações, 

nomeadamente Almada e Tavira.----------------------------------------------------------------------

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

2.21.2. – Solicitado pelo Louredense Futebol Clube, a isenção de 

pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma 

deslocação a Coimbra.----------------------------------------------------------------------------------------

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

2.21.3. – Solicitado pela Associação de Karaté de Beja, a isenção de 

pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma 

deslocação a Monte Gordo.-------------------------------------------------------------------------------

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

2.21.4. – Solicitado pela Associação de Escoteiros de Portugal – Grupo 234 

de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 

transporte para uma deslocação a Barosa (Leiria).------------------------------------------

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

2.21.5. – Solicitado pelo Grupo Coral Masculino de Baleizão, a isenção de 

pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma 

deslocação a Palmela.-----------------------------------------------------------------------------------------

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

2.21.6. – Solicitado pelo Grupo Coral de Cantadores de Beringel, a isenção 

de pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma 

deslocação a Feijó (Almada).------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------
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2.21.7. – Solicitado pelo Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja, a isenção 

de pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma 

deslocação à Kidzânia.----------------------------------------------------------------------------------------

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

2.21.8. – 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 a Fátima.--------------------------------------------------------------------------

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

2.21.9. – Solicitado pela Mansão de São José, a isenção de pagamento de 

taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Fátima.------

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

2.22. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia cinco de junho de dois 

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

milhões, quinhentos e dez mil, setecentos e cinquenta e quatro euros e 

oitenta e seis cêntimos, sendo um milhão, novecentos e noventa mil, 

quatrocentos e trinta e cinco euros e sessenta e um cêntimos de 

operações orçamentais e quinhentos e vinte mil, trezentos e dezanove 

euros e vinte e cinco cêntimos de operações não orçamentais.----------------

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

 

Paços do Concelho de Beja, em seis de junho de dois mil e dezoito.------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Vice-Presidente da Câmara 
 

 
________________________ 

Luís Alberto da Silva Miranda 
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