
 
 

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 cinco de 

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

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

2.1. – Proposta de aprovação da 4ª Alteração ao Loteamento Municipal da 

Horta de S. Miguel;----------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.2. – Proposta de abertura de período de discussão pública do 

Loteamento Municipal da Rua Pablo Neruda;--------------------------------------------------

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

2.3. – Homologação dos contratos promessa de compra e venda, 

referentes aos lotes sitos na Zona de Ligação do Bairro do Pelame à Quinta 

D’El Rey e respetivos promitentes-compradores;--------------------------------------------

Foi deliberado homologar por unanimidade.--------------------------------------------------

2.4. – Pedido de prorrogação do prazo de 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 deferir por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.5. – Proposta de Candidatura ao Programa Operacional Regional 2020 

Eixo 3 – Investigação, Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação;-------------------

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

2.6. – Proposta de retificação do Acordo de Parceria para o 

Desenvolvimento do Projeto Parque Fluvial Cinco Réis;----------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

CDU.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.7. – Proposta de aprovação de minuta da Declaração de Concordância 

para execução do projeto de ampliação do Canil/Gatil Intermunicipal da 

RESIALENTEJO, Tratamento e Valorização de Resíduos, EIM;-------------------------

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

2.8. – Proposta de adesão do Município de Beja à Associação Nacional das 

Assembleias Municipais;-------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

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

2.9. – Proposta de abertura do procedimento e participação 
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procedimental para alteração do Regulamento de Serviço de Gestão de 

Resíduos Urbanos e Higiene Pública e Regulamento de Tarifas e Preços do 

Município de Beja;-----------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado concordar e proceder em conformidade.-------------------------------

2.10. – Proposta de anulação de faturas;----------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade anular a fatura nº 005/3993, no valor de 

69,99 €, em nome do Instituto de Emprego e Formação Profissional 

relativa ao parque de estacionamento subterrâneo da Avenida Miguel 

Fernandes e a fatura nº 004/2656, no valor de 5,11 €, em nome de Rita 

Parreira Leitão de Barros relativa à Componente de Apoio à Família.---------

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

de licenças da atividade de realização de espetáculos de natureza 

desportiva:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.11.1. – Solicitado pelo Grupo Desportivo e Cultural de Mombeja, a 

isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licenças da 

atividade de realização de espetáculos de natureza desportiva, 

nomeadamente o XIV Passeio BTT Pelos Trilhos de Mombeja;-----------------------

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

2.12.2. – Solicitado pela Associação Juventude Baleizoeira, a isenção do 

pagamento das taxas devidas pela emissão de licenças da atividade de 

realização de espetáculos de natureza desportiva, nomeadamente a VII 

Maratona BTT Entre Vinhas e Olivais;----------------------------------------------------------------

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

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

de licença de interrupção de trânsito, solicitado pela União de Freguesias 

de Salvada e Quintos, para realização da XXXI Edição da Semana Cultural 

da Salvada;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

e apreciação de licenças de ocupação de espaço público:------------------------------

2.13.1. – Solicitado por Jorge Gonçalves da Costa Chicharo, a isenção do 

pagamento de taxas relativas à ocupação de espaço público com unidade 

móvel, na Avenida do Brasil, em Beja;---------------------------------------------------------------

Foi deliberado indeferir por maioria com a abstenção do vereador Vítor 

Picado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.13.2. – Solicitado por Dionísio João Benito Varrasquinho, a isenção do 

pagamento de taxas relativas à ocupação de espaço público com unidade 

móvel, no Largo Francisco Mendes, em Beja;---------------------------------------------------

Foi deliberado indeferir por maioria com a abstenção do vereador Vítor 

Picado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.13.3. – Solicitado pela EAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza, a isenção do 
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pagamento de taxas relativas à ocupação de espaço público com uma 

coluna social, em Beja;----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

São João Batista, a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

de licença especial de ruído, para realização do evento “Caminhada 

Noturna”;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Maria da Feira, a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de 

licença especial de ruído, para realização de espetáculo de música popular 

alentejana com o Grupo ALMASUL”;-----------------------------------------------------------------

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

2.14.3. – Solicitado pela União de Freguesias de Trigaches e São Brissos, a 

isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença de 

recinto improvisado, para realização das Festas de Verão em São Brissos;---

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 das Festas de São Luís;-------------------------------------------------------------

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

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

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

para realização do evento “Caminhada da Música”;----------------------------------------

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

2.14.6. – Solicitado pela Associação de Jovens Carpe Diem na Aldeia, a 

isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licenças, para 

realização da Semana Cultural Carpe Diem;------------------------------------------------------

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

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

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

licença de recinto improvisado, para realização das Festas em Honra de 

Santa Maria;---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.14.8. – Solicitado pela Comissão de Festas de Nossa Senhora das Neves, 

a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença 

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

Festas da Aldeia;--------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------
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2.14.9. – Solicitado pelo Futebol Clube Albernoense, a isenção do 

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

licença de recinto improvisado, para realização das Festas em Honra de 

Nossa Senhora da Luz;----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Bairro da Esperança, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 

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

para realização de Mastro Popular;-------------------------------------------------------------------

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

2.14.11. – Solicitado pelo Centro Infantil Coronel Sousa Tavares, a isenção 

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

e licença de recinto improvisado, para realização da Festa de Finalistas;------

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

2.14.12. – Solicitado pela Santa Casa da Misericórdia de Beja, a isenção do 

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

licença de recinto improvisado, para realização de evento;----------------------------

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

2.14.13. – 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, para realização de lanche 

convívio;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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, Cultural e Recreativo do Bairro da 

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

de transporte para uma deslocação a Almada;------------------------------------------------

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

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

isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para 

uma deslocação ao Forte da Graça em Elvas;---------------------------------------------------

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

2.15.3. – 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 Campo Redondo;--------------------------------------

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

2.16. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia quatro de setembro de 

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

milhão, oitocentos e quatro mil, duzentos e setenta e seis euros e 

sessenta e quatro cêntimos, sendo um milhão, duzentos e oitenta e seis 
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mil, cento e onze euros e setenta e três cêntimos de operações 

orçamentais e quinhentos e dezoito mil, cento e sessenta e quatro e 

noventa e um cêntimos de operações não orçamentais.-------------------------

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 

Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

 

 

 

 

 


