
 
 

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

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

2.1. – Propostas de abertura de procedimentos por concurso público:--------

2.1.1. – Alienação de um terreno destinado à construção de uma Unidade 

de Saúde;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.1.2. – Alienação de três lotes no Loteamento da Abegoaria – Rua da 

Lavoura, em Beja;------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com os votos contra dos vereadores 

da CDU.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1.3. – Alienação de um edifício sito na Rua João Afonso de Beja, nº 10, 

em Beja;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.2. – Proposta de revogação da deliberação de 20 de setembro de 2017 
relativa à Candidatura do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Local;---------

Foi deliberado por maioria com os votos contra dos vereadores da CDU 

revogar a deliberação tomada em 20 de setembro de 2017 e autorizar o 

procedimento para contratação dos novos projetos de execução para 

apresentar candidatura ao IFFRU.--------------------------------------------------------------------

2.3. – Proposta de Candidatura à Linha de Apoio à Valorização Turística do 

Interior;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.4. – Acordo de Parceria para o Desenvolvimento do Projeto Parque 

Fluvial Cinco Réis;------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.5. – Delegação de Competências da Assembleia Municipal no Presidente 

da Câmara no que se refere à repartição plurianual de encargos até 

99.759.58 €;---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

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

2.6. – Contas Finais:--------------------------------------------------------------------------------------------

2.6.1. – Empreitada Parque Beja II (Bairro Social) – 296.307,67 €;-----------------

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



 

Página 2 de 5 
 

2.6.2. – Remodelação de Zonas Verdes no Bairro Social – 28.472,84 €;---------

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

2.7. – Proposta de aprovação de Edital relativo ao Projeto de 

Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino 

Superior do Município de Beja de Famílias Numerosas e Carenciadas;----------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter o projeto a consulta 

pública.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Municipal de Juventude;-------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com os votos contra dos vereadores 

da CDU e submeter à Comissão de Regulamentos da Assembleia 

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

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

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

nº 55, 1º Frente dtº, em Beja, n
os

 5 e 7, em Beja, solicitado por Carlos 

Eduardo Mendes Henriques;------------------------------------------------------------------------------

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

2.9.2. – Fração C do prédio sito na Rua do Sembrano, n
os

 76 e 78, em Beja, 

solicitado por Herança de Maria Ondina Pedroso Valente Rosa;--------------------

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

2.9.3. – Fração A do prédio sito na Rua Alferes Malheiro, nº 32, em Beja, 

solicitado por Virgínia Maria Frazão Coroa Dias;----------------------------------------------

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

2.9.4. – Prédio sito na Rua do Esquível, n
os

 13 e 15, em Beja, solicitado por 

Francisco Manuel Pereira Coelho;---------------------------------------------------------------------

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

2.10. – Criação de Fundo de Maneio Temporário para pagamento de 

despesas urgentes e inadiáveis decorrentes da iniciativa “7 Maravilhas à 

Mesa”;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 

09 de agosto de 2018 “Aprovo à reunião de câmara para ratificação.”-------

2.11. – Acordos de pagamento de dívidas:-------------------------------------------------------

2.11.1. – Celebrado entre o Município de Beja e Patrícia Alexandra Caeiro 

Pires, relativamente à Componente de Apoio à Família;---------------------------------

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

2.11.2. – Celebrado entre o Município de Beja e Fernando Manuel 

Guerreiro Júnior, relativamente à Componente de Apoio à Família;--------------

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

2.11.3. – Celebrado entre o Município de Beja e Cláudia Margarida Pereira 

Coelho da Silva, relativamente à Componente de Apoio à Família;--------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------
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2.12. – Propostas de atribuição de subsídios:---------------------------------------------------

2.12.1. – Solicitado pela Associação de Jovens da Salvada, no âmbito da 

realização da Semana Gastronómica Sabores na Aldeia;---------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

250,00 €.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.12.2. – Solicitado no pelo Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro 

da Esperança, 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 €.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.12.3 – Solicitado pela Caixa Social e Cultural do Pessoal da Câmara 

Municipal de Beja, no âmbito da realização do 31º Concurso de Pesca 

Interautarquias;---------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

100,00 €.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.12.4 – Solicitado pela Sociedade Filarmónica 24 de Outubro, no âmbito 

da realização da sua Festa Anual;----------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

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

2.12.5 – Pagamento da 2ª tranche PAMA/2018 (Plano de Apoio ao 

Movimento Associativo), no valor total de 73.507,00 €;---------------------------------

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

2.13. – Estorno de subsídio uma vez que os critérios de apoio no âmbito do 

PAMA, são aplicados à Associação Desportivo de Beja 1916;-------------------------

Foi deliberado por unanimidade autorizar o estorno da tranche no valor 

de 3.500,00 € atribuída ao Clube Desportivo de Beja.------------------------------------

2.14. – Proposta de anulação de fatura do parque subterrâneo da Avenida 

Miguel Fernandes;-----------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade anular a fatura nº 005/3510, no valor de 

31,13 €.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

2.15.1. – Solicitado pela Comissão de Festas de São Matias, a isenção do 

pagamento das taxas devidas pela emissão de licenças de interrupção de 

trânsito, no âmbito da realização de uma largada de toiros;--------------------------

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

2.15.2. – Solicitado pela Comissão de Festas de Beja, a isenção do 

pagamento das taxas devidas pela emissão de licenças de interrupção de 

trânsito, no âmbito da realização das Festas de Santa Maria;-------------------------

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

2.16. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
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de licenças especiais de ruído e licenças de recintos improvisados:---------------

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

a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença 

especial de ruído e de licença de recinto improvisado, no âmbito da 

realização das Festas Anuais em Honra de Santa Vitória, em Santa Vitória.--

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

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

a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença 

especial de ruído e de licença de recinto improvisado, no âmbito da 

realização das Festas Anuais em Honra de Santa Susana, em Mombeja.-------

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

2.16.3. – Solicitado pela União de Freguesias de Salvada e Quintos, a 

isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial 

de ruído e de licença de recinto improvisado, no âmbito da realização da 

XXXI Semana Cultural da Salvada.----------------------------------------------------------------------

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

2.16.4. – Solicitado pela União de Freguesias de Salvada e Quintos, a 

isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial 

de ruído e de licença de recinto improvisado, no âmbito da realização 

secular Feira da Conversa.----------------------------------------------------------------------------------

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

2.16.5. – Solicitado pela Sociedade Filarmónica 24 de Outubro, a isenção 

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

e de licença de recinto improvisado, no âmbito da realização de bailes na 

Casa do Povo de Baleizão.----------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

2.17.1. – Solicitado pelo Grupo Coral de Baleizão, a isenção de pagamento 

de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação à Cabeça 

Gorda;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

transporte para uma deslocação a Monte Gordo;-------------------------------------------

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

2.17.3. – Solicitado pela Junta de Freguesia de Santa Clara de Louredo, a 

isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para 

uma deslocação ao Santuário do Cristo Rei e Fábrica das Tortas de Azeitão 

e uma deslocação ao Museu de Portimão e Termas de Monchique;-------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------
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2.17.4. – Solicitado pela Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, a 

isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para 

uma deslocação à Praia dos Salgados;---------------------------------------------------------------

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

2.18. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia catorze de agosto de 

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

milhão, duzentos e nove mil, quatrocentos e setenta e três euros e 

setenta e um cêntimos, sendo setecentos e noventa e sete mil, 

novecentos e seis euros e oitenta e seis cêntimos de operações 

orçamentais e quatrocentos e onze mil, quinhentos e sessenta e seis euros 

e oitenta e cinco cêntimos de operações não orçamentais.---------------------

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 

Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

 

 

 

 

 


