
 
 

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 vinte de 

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

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

2.1. – Pedido de Declaração de Interesse Público Municipal, relativo a 

Projeto Empresarial, solicitado por Sociedade Agrícola do Monte Novo e 

Figueirinha, Ldª.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade declarar o projeto de interesse público 

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

2.2. – Pagamento de indeminização por danos em viatura causados por 

infiltração proveniente da obra do Parque de Estacionamento da 

Mouraria, solicitado por José Manuel Batista Sousa.---------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade indemnizar o requerente.--------------------------

2.3. – Anexação dos prédios sitos na Rua Tenente Valadim, nº 32 e 34 em 

Beja, descritos na Conservatória do Registo Predial de Beja sob os nºs 

1162/19970627 e 1161/19970627, ambos da freguesia de Salvador e 

inscritos na matriz predial urbana na União de Freguesias de Beja 

(Salvador e Santa Maria da Feira) sob os artigos 1619 e 1621, 

respetivamente, para registo do Parque de Estacionamento do Bairro da 

Mouraria;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.4. – Revisão de preços da empreitada de Reabilitação da cobertura da 

Escola Básica 1 da Salvada;---------------------------------------------------------------------------------

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

2.5. – Proposta de adjudicação, aprovação de minutas e repartições de 

encargos relativas aos contratos avulso para aquisição de serviços de 

vigilância nos diversos edifícios municipais;------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade adjudicar o Lote 1 (Paços do Concelho) e 

Lote 2 (Parque de Materiais) à empresa Ronsegur – Rondas e Segurança, 

Ldª, pelo valor de 7.434,00 € + IVA e 14.712,00 € + IVA, respetivamente, 

o Lote 3 (Parque de Campismo) e Lote 4 (Parque de estacionamento 

subterrâneo da Avenida Miguel Fernandes) e Lote 5 (Biblioteca 

Municipal) à empresa Look 4 Security, Unipessoal, Ldª, pelo valor de 

11.820,17 € + IVA e 1.713,96 € + IVA, respetivamente e o Lote 5 

(Biblioteca Municipal) à empresa Cosmos – Segurança Privada, Ldª, pelo 

valor de 858,00 € + IVA. Mais foi deliberado aprovar as respetivas 



 

Página 2 de 6 
 

minutas e submeter as repartições de encargos à Assembleia Municipal;--

2.6. – Proposta de abertura de um procedimento por Concurso Público 

para a concessão da Cafetaria do Castelo;--------------------------------------------------------

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

2.7. – 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;------------------

Foi deliberado por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU 

emitir parecer favorável.-----------------------------------------------------------------------------------

2.8. – Pedido de isenção do pagamento das taxas de apreciação de pedido 

de autorização especial de vias públicas afetas ao trânsito de veículos 

solicitada por Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Beja;--

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

2.9. – Pedido de certidão de direito de preferência, relativa ao prédio sito 

na Rua da Associação de Moradores, nº 2 no Bairro da Esperança, em 

Beja, solicitado por Marcelino Ascensão Vultos Batista;----------------------------------

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

2.10. – Pedido de certidão de constituição em comproprietários, relativa 

ao prédio denominado “Ferragiais de Cima“ inscrito na matriz predial sob 

o artigo 114, Secção A (rustica) e os artigos urbanos n
os

 885 e 896 da 

União de Freguesias de Santa Vitoria e Mombeja;-------------------------------------------

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

2.11. – Pedido de certidão de emparcelamento dos prédios rústicos 

denominados “Fonte do Mouro“, inscrito na matriz sob o artigo 235, 

secção C da União de Freguesias de Salvador e Santa Maria da Feira, em 

Beja e “Monte do Rebentão“, inscrito na matriz sob o artigo 95, secção C 

da União de Freguesias de Salvador e Santa Maria da Feira, em Beja;-----------

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

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

2.12.1. – Solicitado pela Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Beja, para aquisição de um Veículo Florestal de Combate a 

Incêndios;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

10.000,00 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.12.2. – Solicitado pelo Grupo Coral da Freguesia de Cabeça Gorda, para 

fazer face às despesas com a organização do XXII Encontro e Desfile 

Noturno de Grupos Corais;---------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

100,00 €.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.12.3. – Solicitado pelas Uniões de Freguesias de Beja (Santiago Maior e 

São João Batista) e (Salvador e Santa Maria), para fazer face às despesas 

com a organização do Desfile de Marchas Populares;-------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

1.500,00 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.12.4. – Solicitado pelo Centro de Paralisia de Beja, para fazer face às 

despesas com a realização do evento solidário denominado “Sunset by 

CPCB“;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

564,00 €.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.13. – Proposta de aprovação de protocolo a celebrar entre o Município 

de Beja e as Freguesias e Uniões de Freguesia do Concelho de Beja, para 

realização da iniciativa “Noites ao Fresco”;------------------------------------------------------

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

2.14. – Proposta de aprovação de protocolo de comodato a celebrar entre 

o Município de Beja e a União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja 

para cedência do prédio urbano, denominado antiga Escola Primária da 

Mina da Juliana;---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.15. – Proposta de aprovação de protocolo de comodato a celebrar entre 

o Município de Beja e a União de Freguesias de São Brissos e Trigaches 

para cedência do prédio urbano, denominado antiga Escola Primária de 

São Brissos;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

de licenças especiais de ruído;---------------------------------------------------------------------------

2.16.1. – Solicitado pela Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Neves, a 

isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial 

de ruído, no âmbito da realização da CULTUNEVES – Semana Cultural e 

Desportiva de Nossa Senhora das Neves;---------------------------------------------------------

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

2.16.2. – Solicitado pela Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Neves, a 

isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial 

de ruído, no âmbito da realização de Marchas Populares;------------------------------

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

2.16.3. – Solicitado pela Associação BM (Bairro dos Moinhos), a isenção do 

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

âmbito da realização do evento “Noites nos Moinhos”;----------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------- 
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2.16.4. – Solicitado por Ceta Wagna Tchuda, representante dos estudantes 

da Guiné-Bissau, a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

de licença especial de ruído, no âmbito da realização de um encontro 

partidário, com música.--------------------------------------------------------------------------------------

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

2.16.5. – Solicitado pela CERCIBEJA, a isenção do pagamento das taxas 

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

do VII Jantar Comemorativo do 40º aniversário e angariação de fundos, 

com música ao vivo.--------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.16.6. – Solicitado pelo Centro Paroquial e Social do Salvador, a isenção 

do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, 

no âmbito da realização de Mastro Popular, com música ao vivo.-----------------

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

2.16.7. – Solicitado pela União de Freguesias de Beja (Salvador e Santa 

Maria), a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença 

especial de ruído, no âmbito da realização de Arraial Solidário.---------------------

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

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

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

2.17.1. – Solicitado pela Associação Sementes de Vida, a isenção de 

pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma 

deslocação à praia de Manta Rota.--------------------------------------------------------------------

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

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

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

transporte para uma deslocação à praia de Alagoa.----------------------------------------

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

2.17.3. – Solicitado pelo Grupo Coral de Mombeja, a isenção de 

pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma 

deslocação a Melides.-----------------------------------------------------------------------------------------

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

2.17.4. – Solicitado pelo Centro de Convívio e Recreio de Albernoa, a 

isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para 

uma deslocação à Barragem de Castelo de Bode.--------------------------------------------

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

2.17.5. – Solicitado pela União das Freguesias de Beja (Santiago Maior e 

São João Batista), a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 

transporte para uma deslocação a Monte Gordo e uma deslocação a 

Sevilha.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Página 5 de 6 
 

 

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

2.17.6. – Solicitado pela União das Freguesias de Beja (Santiago Maior e 

São João Batista), a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 

transporte para uma deslocação a Mérida (Espanha).-------------------------------------

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

2.17.7. – Solicitado pela União das Freguesias de Beja (Santiago Maior e 

São João Batista), a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 

transporte para uma deslocação a Lisboa – Teatro Politeama.-----------------------

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

2.17.8. – Solicitado pela União das Freguesias de Beja (Salvador e Santa 

Maria da Feira), a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 

transporte para uma deslocação a Monte Gordo e uma deslocação a 

Sevilha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.17.9. – Solicitado pela Junta de Freguesia de Baleizão, a isenção de 

pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma 

deslocação a Monte Gordo e uma deslocação a Troia.------------------------------------

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

2.17.10. – Solicitado pelo Grupo Coral Feminino “ As Rosinhas de Santa 

Clara de Louredo”, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência 

de transporte para uma deslocação a São Luís (Odemira).------------------------------

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

2.18. – Pedido de parecer municipal indispensável à constituição de 

compropriedade, do prédio denominado “Herdade da Ratinha“, parte 

rústica, artigos 31 Secção E e 32 Secção E, e parte urbana, artigo 218, sito 

na freguesia de Albernoa, decorrente de escritura de compra e venda de 

Maria Matias e outros 5 contitulares, a Reinfried Pohl e Andreas Pohl, pelo 

preço global de 405.000,00 €;----------------------------------------------------------------------------

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

2.19. – Proposta de aprovação do Relatório de Gestão Consolidado 

relativo ao ano 2017;------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

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

2.20. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia dezanove de junho de 

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

milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, setecentos e quinze euros e 

sessenta e um cêntimos, sendo dois milhões, cento e trinta e oito mil, 

oitocentos e oitenta e seis euros e sessenta e um cêntimos de operações 

orçamentais e quatrocentos e vinte seis mil e oitocentos e vinte e nove 
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euros de operações não orçamentais.-------------------------------------------------

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 

Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

 

 

 

 

 


