
 
 

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 quatro de 

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

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

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

para a concessão da fração 10 do pavilhão das microempresas;--------------------

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

2.2. – Proposta de aprovação do Plano de Transportes Escolares para o 

ano letivo 2018/2019;-----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

2.3.1. – fração C do prédio sito na Rua do Touro, nº 32, 1º andar, em Beja, 

solicitado pela Caixa Geral de Depósitos de Beja;-----------------------------------

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

2.3.2. – prédio sito na Rua da Misericórdia, nº 12, em Beja, solicitado pela 

Caixa Geral de Depósitos de Beja;----------------------------------------------------------------------

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

2.3.3. – fração L do prédio sito na Travessa do Cepo, nº 8, em Beja, 

solicitado por Manuel António Coelho Pinheiro;----------------------------------------------

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

2.3.4. – fração CS do prédio sito na Rua José Gomes ferreira, nº 3, 2º dtº, 

em Beja, solicitado por Ana Márcia do Carmo Gomes Chamorro;------------------

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

2.3.5. – lotes designados pelas letras, “AA”, sito na Rua António Sérgio, nº 

12; “A”, sito na Avenida Comandante Ramiro Correia, nº 57; “AA”, sito na 

Avenida Comandante Ramiro Correia, nº 57; outro na Avenida 

Comandante Ramiro Correia, nº 59, em Beja, solicitado por Orlando 

Apoliano Carvalho, Administrador de Insolvência da Cooperativa de 

habitação Económica Lar Para Todos, CRL;-------------------------------------------------------

Este assunto foi retirado.-----------------------------------------------------------------------------------

2.4. – Pedido de certidão de constituição em comproprietários do prédio 

rústico denominado “Moinhos”, sito em Beja, solicitado por Maria 

Custódia Martins;------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.5. – Pedido de certidão de cancelamento da cláusula de reversão do 

prédio sito na Rua do Alqueva, nº 6 (lote G7 ou 57), Parque Industrial de 
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Beja, solicitado por José Henriques Graça Unipessoal, Ldª;-----------------------------

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

2.6. – Pedido de prorrogação do prazo para emissão da licença do alvará 

para execução das obras de urbanização relativas ao projeto de 

loteamento sito na Rua General Humberto Delgado, em Penedo Gordo, 

solicitado por Manuel Francisco Jorge Gonçalves;-------------------------------------------

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

2.7. – Proposta de atribuição de apoio ao Centro de Paralisia Cerebral de 

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

Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho de Beja;---------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

850,00 €.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.8. – Proposta de atribuição de apoio ao 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 do Concelho de Beja;--------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

162,84 €, no âmbito da realização da iniciativa denominada “II Marchas e 

Mastro Popular do Bairro da Esperança”.--------------------------------------------------------

2.9. – Proposta de aprovação de acordo de pagamento de dívida a 

celebrar entre o Município de Beja e Júlia Augusto Tengo, relativa ao 

fornecimento de refeições a aluna do Jardim de Infância do Centro Escolar 

de Santiago Maior;----------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.10. – Aquisição de produtos solidários, no âmbito da iniciativa “Dia do 

Nariz Vermelho”;-------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade adquirir os produtos solidários em 

causa, no valor de 55,45 €.--------------------------------------------------------------------------------

2.11. – Devolução de verba a Maria Laura Marreiros Amaro – Parque de 

estacionamento subterrâneo da Avenida Miguel Fernandes;-------------------------

Foi deliberado por unanimidade proceder à devolução da verba de 23,70 

€ à requerente.---------------------------------------------------------------------------------------------------

2.12. – Anulação de faturas/recibos;-----------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade anular a fatura/recibo nº 004/951, no 

valor de 7,30 € e a fatura/recibo nº 004/1307, no valor de 21,90 €, 

indevidamente emitidas.-----------------------------------------------------------------------------------

2.13. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela 

apreciação, alvará e publicidade afixada em viatura “Tuk Tuk”, solicitado 

por A. Matoscar – Comércio Automóvel, S.A.;--------------------------------------------------

Foi deliberado indeferir por unanimidade.------------------------------------------------------

2.14. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
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de licenças de interrupção de trânsito, licenças especiais de ruído e 

licenças de recintos improvisados:--------------------------------------------------------------------

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

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

de interrupção de trânsito e pela licença especial de ruído, para 

“Apresentação das Marchas Populares da Cidade de Beja”, em vários 

locais da cidade e também no Bairro da Apariça, Rua Pedro Soares;-------------

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

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

São João Baptista), a isenção do pagamento das taxas devidas pela 

emissão de licença especial de ruído, para realização do “Arraial das 

Uniões de Freguesias de Beja”, no anfiteatro da Casa da Cultura de Beja;---

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

2.14.3. – Solicitado pela Junta de Freguesia de São Matias, a isenção do 

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

para realização do “3º Encontro de Marchas dos Santos Populares”, no 

Largo da Igreja;----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.14.4. – Solicitado pela Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, a isenção do 

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

para realização de “Mastro Popular”, na Praça Magalhães Lima;-------------------

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

2.14.5. – Solicitado pela Comissão de Festas do Padrão, a isenção do 

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

de licença de recinto improvisado, para realização das “Festas do Padrão”, 

no recinto da escola primária;----------------------------------------------------------------------------

2.14.6. – Solicitado pela Associação Cultural e Desportiva dos Moradores 

do Porto Peles, a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de 

licença especial de ruído e de licença de recinto improvisado, para 

realização das “Festas de Verão”, na Rua da Liberdade;----------------------------------

2.14.7. – Solicitado pela Associação de Jovens Animus Jovem, a isenção do 

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

para realização de “Baile e Desfile de Marchas”, no recinto da escola 

primária de Santa Clara de Louredo;-----------------------------------------------------------------

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

2.14.8. – Solicitado pela Associação de Músicos de Beja, a isenção do 

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

para realização do “Lançamento do álbum Real-Vol_I”, no 

estabelecimento de bebidas “Os Infantes”;------------------------------------------------------

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

2.14.9. – Solicitado pela Casa do Povo de Penedo Gordo, a isenção do 
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pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, 

para realização do “Arraial das Cavadinhas”, na Casa do Povo;----------------------

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

2.14.10. – Solicitado pela CERCIBEJA – Cooperativa de Educação e 

Reabilitação de Crianças Inadaptadas, a isenção do pagamento das taxas 

devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização do 

evento “Fora da Caixa – Espetáculo de dança e artes circenses”, na Praça 

Diogo Fernandes, em Beja;---------------------------------------------------------------------------------

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

2.14.11. – Solicitado pelo Centro de Paralisia Cerebral, a isenção do 

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

para realização do evento “Sunset by CPCB”, nos jardins da Pousada de 

São Francisco, em Beja;--------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

de pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma 

deslocação a Ervidel;-------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.15.2. – Solicitado pelo Futebol Clube Albernoense, a isenção de 

pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma 

deslocação ao Parque Aquático “Slide & Splash”, Lagoa;--------------------------------

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

2.15.3. – Solicitado pela União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja, 

a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para 

uma deslocação ao Parque Aquático “Slide & Splash”, Lagoa;------------------------

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

2.15.4. – Solicitado pela Cáritas Diocesana de Beja, a isenção de 

pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para deslocações 

ao Alqueva, Monsaraz e Monte Gordo;-------------------------------------------------------------

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

2.15.5. – Solicitado pela Fundação S. Barnabé, a isenção de pagamento de 

taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Monte 

Gordo;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.16. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia três de julho de dois 

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

milhão, novecentos e setenta e três mil, quatrocentos e sessenta e três 

euros e quarenta e oito cêntimos, sendo um milhão, trezentos e quarenta 

e sete mil, trezentos e vinte e três euros e trinta e dois cêntimos de 
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operações orçamentais e seiscentos e vinte e seis mil, cento e quarenta 

euros e dezasseis cêntimos de operações não orçamentais.--------------------

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

 

Paços do Concelho de Beja, em quatro de julho de dois mil e dezoito.--------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 

Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

 

 

 

 

 


