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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 dezanove 

de setembro de dois mil e dezoito, as propostas a seguir discriminadas, 
constituindo o presente documento, a ata em minuta:-----------------------------------

2.1. – Proposta de abertura de período de discussão pública da alteração 

ao Plano de Pormenor da Rua D. Manuel I e Rua Alferes Malheiro, em 
Beja;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.2. – Proposta de aprovação de repartição de encargos relativa à 

Empreitada de Zona de Acolhimento Empresarial Norte;-------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

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

2.3. – Autorização especial para utilização das vias públicas – pedido de 
isenção de pagamento das faturas respeitantes a serviços de cortes de 
trânsito, solicitado pela EMAS – Empresa Municipal de Água e 
Saneamento de Beja EM;------------------------------------------------------------------------------------

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

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

2.4.1. – Prédio sito na Rua Alferes Malheiro, nº 32, em Beja, solicitado pela 
Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja;---------

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

2.4.2. – Prédio sito na Rua dos Aferidores, nº 10, em Beja, solicitado pela 
Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja;---------

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

2.4.3. – Prédio sito na Rua João de Deus, nps 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 e 23 e 
Rua de São Sebastião, nos 26, 28, 30 e 32, em Beja, solicitado pela 
Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja;---------

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

2.4.4. – Fração H do prédio sito na Rua 5 de Outubro, nº 6 r/c, em Beja, 
solicitado por Seguradoras Unidas, S.A.;-----------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.-------

2.4.5. – Fração R do prédio sito na Avenida Comandante Ramiro Correia, 
nº 58, 2º dtº, em Beja, solicitado por Códigos & Argumentos – Mediação 
Imobiliária, Ldª;---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.4.6. – Fração C do prédio sito na Rua da Barreira, nº 29-A 1º dtº, em 
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Beja, solicitado por Helena Rosa Cheira;-----------------------------------------------------------

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

2.5. – Proposta de venda em direito de superfície do lote 48, sito na Rua 
do Carmo Velho, nº 93, em Beja a António Luís Pacheco Pratas;--------------------

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

2.6. – Proposta de indemnização por danos causados em viatura, 
solicitado por Mário Manuel Pereira Rosa;-------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade indemnizar o requerente no montante 

de 766,29 €, correspondente aos danos ocorridos.----------------------------------------

2.7. – Pedidos de apoio:--------------------------------------------------------------------------------------

2.7.1. – Solicitado pela Associação Ornitológica do Baixo Alentejo, para 
fazer face às despesas com os prémios aos expositores que irão estar 
presentes na AviBeja, no âmbito do certame Patrimónios do Sul - AviBeja;--

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

600,00 €.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.7.2. – Solicitado pela ZARCOS – Associação de Músicos de Beja, para 
fazer face às despesas com a realização de um concerto para 
apresentação do novo EP da banda bejense Hochiminh;--------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

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

2.7.3. – Solicitado pelo Louredense Futebol Clube, para fazer face às 
despesas com a realização da XIV Fim-de-Semana Cultural Louredense 
Futebol Clube;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

175,00 €.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.7.4. – Solicitado pela União Desportivo Cultural Beringelense, para fazer 
face às despesas com a realização da 1ª Meia Eco Maratona de Beringel;----
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

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

2.7.5. – Solicitado pela NAVBeja – Núcleo de Atendimento a Vítimas de 
Violência Doméstica, para fazer face às despesas com a realização do 
Encontro Nacional de Casas de Abrigo e de Estruturas de Atendimento 
para Vítimas de Violência Doméstica;---------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

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

2.8. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de 
licença da atividade de realização de espetáculo de natureza desportiva, 
1ª Eco Meia Maratona de Beringel, solicitado pela União Desportivo 
Cultural Beringelense;-----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

2.9.1. – Solicitado por Márcio Durval Torralvo Costa Freitas, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, 
licença de recinto improvisado e licença de publicidade, no âmbito da 
instalação do Circo Arena;----------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado indeferir por maioria com os votos contra dos vereadores 

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

2.9.2. – Solicitado por Andreia Arocha Fernandes, a isenção do pagamento 
das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, para 
realização do Arraial da Saúde;--------------------------------------------------------------------------

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

2.9.3. – 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 da Feira da Terra;---------------------------

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

2.9.4. – Solicitado pela Associação Académica do Instituto Politécnico de 
Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença 
especial de ruído, para realização da Procissão das Velas;------------------------------

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

2.9.5. – Solicitado pelo Grupo Desportivo e Cultural do Alcoforado, a 
isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial 
de ruído e licença de recinto improvisado, para realização do Festival 
Gastronómico do Grão;--------------------------------------------------------------------------------------

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

2.9.6. – Solicitado pelo Louredense Futebol Clube, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, 
para realização de bailes e desfile de grupos corais;----------------------------------------

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

2.9.7. – Solicitado pela União Desportivo Cultural Beringelense, a isenção 
do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, 
licença de recinto improvisado, para realização das Festas em Honra de 
Nossa Senhora da Conceição;----------------------------------------------------------------------------

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

2.9.8. – Solicitado pelo Centro Cultural e Desportivo da Trindade, a isenção 
do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, 
para realização das Festas da Trindade;------------------------------------------------------------

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

2.9.9. – 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 do evento Arraial de Fados 
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e de um espetáculo em homenagem à música portuguesa;---------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.9.10. – Solicitado pela CERCIBEJA – Cooperativa de Educação e 
Reabilitação de Crianças Inadaptadas, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença de publicidade para afixação de cartazes 
de parede, de montra, distribuição de panfletos, publicidade sonora e 
outros a anunciar a realização do X Festival Taurino de Solidariedade em 
Beja;--------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.10. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia dezoito de setembro 
de dois mil e dezoito, verificando-se que o total das disponibilidades é de 
um milhão, novecentos e quarenta mil, setecentos e sessenta e quatro 
euros e quarenta e dois cêntimos, sendo um milhão, quinhentos e vinte e 
três mil, quarenta euros e vinte e sete cêntimos de operações orçamentais 
e quatrocentos e dezassete mil, setecentos e vinte e quatro euros e quinze 
cêntimos de operações não orçamentais.--------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------- 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 
 
 
 
 

 


