
 
 

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 dezoito de 

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

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

2.1. – Proposta de aprovação do Projeto de Remodelação da Pista de 

Atletismo do Complexo Desportivo Fernando Mamede;---------------------------------

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

2.2. – Proposta de candidatura ao PNCT – Plano Nacional para a Coesão 

Territorial para a Remodelação da Pista de Atletismo do Complexo 

Desportivo Fernando Mamede;-------------------------------------------------------------------------

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

2.3. – Proposta de aprovação de revisão de preços:----------------------------------------

2.3.1. – Empreitada Parque Beja II – Bairro Social;-------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade a revisão de preços definitiva 

no valor de 3.464,78 € + IVA.-----------------------------------------------------------------------------

2.3.2. – Empreitada de remodelação de zonas verdes no Bairro Social;--------

Foi deliberado aprovar por unanimidade a revisão de preços definitiva 

no valor de 1.227,62 € + IVA.-----------------------------------------------------------------------------

2.3.3. – Empreitada de desmontagem, reposicionamento e solidarização 

de cantaria do balcão da Torre de Menagem de Beja;-------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade a revisão de preços definitiva 

cujo valor foi 0,00 €.-------------------------------------------------------------------------------------------

2.4. – Proposta de ratificação do protocolo de parceria celebrado entre a 

Câmara Municipal de Beja, Cáritas Diocesana de Beja, Centro Social Nossa 

Senhora da Luz, União de Freguesias de Albernoa e Trindade, União de 

Freguesias de Santa Vitória e Mombeja, União das Freguesias de Beja, 

Santiago Maior e São João Baptista, União de Freguesias de Salvada e 

Quintos, Lar Mansão de São José, Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, 

Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Neves e Fundação Joaquim 

Honório Raposo, no âmbito do Projeto “Ginástica Sénior”;----------------------------

Foi deliberado ratificar por unanimidade.-------------------------------------------------------

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

2.5.1. – Fração D do prédio sito na Rua Escritor José Cardoso Pires, n
os

 19 e 

21, em Beja, solicitado por Manuel José Mestre Lampreia;----------------------------

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

2.5.2. – Prédio sito na Rua da Mouraria, nº 21, em Beja, solicitado por 
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Maria Vitória Curva Silva – Cabeça de Casal de Herança;--------------------------------

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

2.5.3. – Prédio sito na Praceta Jaime Cortesão, nº 16, em Beja, solicitado 

por Afonso José Fialho Andrade;------------------------------------------------------------------------

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

2.5.4. – Fração T do prédio sito na Avenida Comandante Ramiro Correia, 

nº 55, 1º Frente, Dtº, e arrecadação na cave com o nº7, em Beja, 

solicitado por Carlos Eduardo Mendes Henriques;-------------------------------------------

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

2.5.5. – 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 pelo 

Administrador de Insolvência da Cooperativa de Habitação Económica Lar 

Para Todos, CRL;--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

2.6.1. – Prédio denominado “Monte Cabeça de Pau”, sito em Vila Azedo, 

Beja, solicitado por Maria de Fátima Costa Bate;---------------------------------------------

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

2.6.2. – Prédio denominado “Vale da Agueirinha”, sito em Beja, solicitado 

por José Joaquim Tareco – Cabeça de Casal de Herança;--------------------------------

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

2.7. – Pedido de não aplicação do ónus de inalienabilidade no caso do 

recurso ao crédito bancário, no contrato promessa de compra e venda do 

prédio sito na Rua Adriano Correia de Oliveira, nº 9, r/c, em Beja, 

solicitado por Miguel Rosa Gaspar Rodrigues Pedro;---------------------------------------

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

2.8. – Pedidos de apoio financeiro:--------------------------------------------------------------------

2.8.1. – Alentejo XXI – Associação de Desenvolvimento Integrado do Meio 

Rural – pagamento de vencimentos e outras despesas relativas ao 

funcionamento do CLDS;------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

15.000,00 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.8.2. – Futebol Clube Albernoense – organização das tradicionais festas 

de verão em Honra da Padroeira;----------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

150,00 €.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.8.3. – União de Freguesias de Salvada e Quintos – organização das 

tradicionais festas de verão em Honra de Nossa Senhora dos Remédios de 

Quintos;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

150,00 €.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.8.4. – Comissão de Festas de Beja – organização das tradicionais festas 

em Honra e Louvor a Santa Maria;--------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

2.500,00 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.9. – Proposta de retificação de atribuição de subsídios à atividade 

regular, no âmbito do PAMA, da Comissão de Festas de São Brissos e da 

Comissão de Festas de Nossa Senhora das Neves;-------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

1.200,00 € à Comissão de Festas de São Brissos e um apoio financeiro no 

valor de 500,00 € à Comissão de Festas de Nossa Senhora das Neves.--------

2.10. – Cartão Municipal Sénior – Comparticipação de 25% nos 

medicamentos referente ao 2º trimestre de 2018;------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade a comparticipação relativa ao 

2º Trimestre de 2018, no valor total de 2.893,13 €.---------------------------------------

2.11. – Proposta de abertura de procedimentos concursais comuns para 

ocupação de postos de trabalho do mapa de pessoal do Município de Beja, 

na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado – 4 Assistentes Operacionais/Condutores de Máquinas 

Pesadas e Veículos Especiais para a Divisão do Ambiente e Serviços 

Urbanos (DASU)/Serviço de Limpeza Urbana e Recolha de Resíduos 

(SLURR) e 1 Assistente Operacional/Condutor de Máquinas Pesadas e 

Veículos Especiais para a Proteção Civil);----------------------------------------------------------

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

2.12. – Proposta de aprovação de Edital – Início do procedimento para 

elaboração do Regulamento de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino 

Superior do Município de Beja de Famílias Numerosas e Carenciadas que 

revoga e substitui o anterior de 2009;---------------------------------------------------------------

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

2.13. – Pedido de aquisição de sepultura em prestações, solicitado por 

Maria da Conceição Lampreia Dias;-------------------------------------------------------------------

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

2.14. – Pedido de isenção do pagamento das rendas relativas à exploração 

da cafetaria do Pax-Júlia Teatro Municipal, durante os meses de julho, 

agosto e setembro, solicitado pela concessionária Ana Rita Mories Mendes 

Palma;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.15. – Pedidos de isenção do pagamento de taxas relativas à ocupação de 

espaço público com esplanadas:------------------------------------------------------------------------

2.15.1. – Solicitado por Francisco José André Eloio, a isenção do 
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pagamento de taxas relativas à ocupação de espaço público com 

esplanada sita na Rua Manuel da Fonseca, nº 25, em Beja;----------------------------

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

2.15.2. – Solicitado por João Martinho Alves Lopes, a isenção do 

pagamento de taxas relativas à ocupação de espaço público com 

esplanada, sita na Rua de Ivo da Silva Góis Figueira, em Beja;------------------------

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

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

de licenças de interrupção de trânsito:-------------------------------------------------------------

2.16.1. – Solicitado pela União de Freguesias de Beja, Santiago Maior e São 

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

licenças de interrupção de trânsito, no âmbito da realização da iniciativa 

denominada “I Caminhada – Um Céu Cheio de Estrela”;---------------------------------

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

2.16.2. – Solicitado pela Farmácia Silveira, SUC, a isenção do pagamento 

das taxas devidas pela emissão de licenças de interrupção de trânsito, no 

âmbito da realização da iniciativa denominada “Caminhada ao Luar”;----------

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

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

de licença da atividade de realização de espetáculos de natureza 

desportiva, solicitado pela Associação de Cicloturismo de Beringel;--------------

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

2.18. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 

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

2.18.1. – Solicitado pela Rufar & Bombar – Associação Cultural, a isenção 

de pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma 

deslocação a Montemor-O-Novo;----------------------------------------------------------------------

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

2.18.2. – Solicitado pelo Centro Escolar de Santiago Maior, a isenção de 

pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma 

deslocação ao Monte Selvagem em Montemor-O-Novo;--------------------------------

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

2.18.3. – 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 Trigaches;--------------------------------------------------

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

2.18.4. – Solicitado pelo FARPIBE/MURPI – Movimento Unido Reformados, 

Pensionistas e Idosos, a isenção de pagamento de taxas relativas à 

cedência de transporte para uma deslocação a Armação de Pera;----------------

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

2.18.5. – Solicitado pela Fundação S. Barnabé, a isenção de pagamento de 
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taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Monte 

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

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

2.18.6. – Solicitado pela Fundação Joaquim Honório Raposo, a isenção de 

pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma 

deslocação ao Zoomarine;----------------------------------------------------------------------------------

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

2.18.7. – Solicitado pela Casa Pia de Beja, a isenção de pagamento de 

taxas relativas à cedência de transporte para duas deslocações ao Algarve 

(Praia dos Salgados e Praia da Rocha);--------------------------------------------------------------

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

2.19. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia dezassete de julho de 

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

milhão, setecentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e trinta e sete 

euros e oitenta e um cêntimos, sendo um milhão, trezentos e cinquenta e 

dois mil, setecentos e sete euros e treze cêntimos de operações 

orçamentais e quatrocentos e onze mil, oitocentos e trinta euros e 

sessenta e oito cêntimos de operações não orçamentais.------------------------

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 

Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

 

 

 

 

 


