
 
 

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 dezassete 

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

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

2.1. – Propostas de abertura de concursos públicos:------------------------------

2.1.1. – Empreitada de Reabilitação do Jardim do Rossio – Praça Dr. Carlos 

Moreira (Beringel);----------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.1.2. – Empreitada de Remodelação da Pista de Atletismo do Complexo 

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

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

2.2. – Proposta de aprovação do projeto Incubadora de Inovação Social do 

Baixo Alentejo, no âmbito da candidatura ao POISE – Programa 

Operacional Inclusão Social e Emprego, tipologia 3.33 – Programa de 

Parcerias para o Impacto;-----------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

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

2.3. – Proposta de aprovação do projeto COM_VIDA, no âmbito da 

candidatura ao POISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, 

tipologia 3.33 – Programa de Parcerias para o Impacto;---------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

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

2.4. – Proposta de aprovação dos projetos referentes ao Novo Palácio da 

Justiça – Protocolo celebrado entre o Município de Beja e o Instituto de 

Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça;---------------------------------------------

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

2.5. – Proposta de aprovação de Protocolos:---------------------------------------------------

2.5.1. – Adenda ao Protocolo de Colaboração entre Ineditradição – 

Associação de Investigação e Promoção da Herança Cultural e Município 

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

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

2.5.2. – Protocolos a estabelecer com as Uniões de Freguesias de Albernoa 

e Trindade, Santa Vitória e Mombeja e Salvada e Quintos, no âmbito dos 

Transportes Escolares 2018/2019;---------------------------------------------------------------------

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

2.5.3. – Protocolos a estabelecer com a Casa do Povo do Penedo Gordo, 
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Casa do Povo de Nossa Senhora das Neves, Centro Social Cultural e 

Recreativo do Bairro da Esperança, Centro Social de Nossa Senhora da 

Graça e Centro de Apoio Social do Concelho de Beja, no âmbito do 

fornecimento de refeições escolares;----------------------------------------------------------------

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

2.6. – Proposta de aprovação do Regulamento do Conselho municipal da 

Juventude;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

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

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

2.7.1. – Prédio sito na Praça da República, nº 32, 1º andar, em Beja, 

solicitado por Teresa de Jesus Botelho Graça Lima de Carvalho;--------------------

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

2.7.2. – Prédio sito na Rua dos Infantes, nº 10, em Beja, solicitado por José 

Silvério Fragoso Almodôvar;-------------------------------------------------------------------------------

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

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

2.8.1. – Prédio denominado “Verruga“, sito na Freguesia de Baleizão, 

solicitado por Mariete Fernandes Palminha Periquito Estevens;--------------------

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

2.8.2. – Prédio denominado “Monte do Lagar“, sito na Freguesia de Nossa 

Senhora das Neves, solicitado por Cabeça de Casal da Herança de Afonso 

Antonio Penacho Carocinho;------------------------------------------------------------------------------

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

2.9. – Pedido de apoio para realização do XIII Festival de Bandas de Beja 

2018, solicitado pela Associação Juvenil “Arruaça”;-----------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

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

2.10. – Proposta de aprovação de acordos de pagamentos de dívida, no 

âmbito da Componente de Apoio à Família:------------------------------------------------

2.10.1. – a celebrar entre o Município de Beja e Ana Manuela dos Reis 

Sampaio;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.10.2. – a celebrar entre o Município de Beja e Carina Isabel Entradas 

Cavaco;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.11. – Pagamento aos Voluntários no âmbito do Voluntariado Jovem para 

a Natureza e Florestas;---------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade o pagamento de bolsas aos 

voluntários num total de 1.950,00 €.---------------------------------------------------------------

2.12. – Anulação de faturas – Serviço de Ação Social Escolar;-------------------------
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Foi deliberado por unanimidade anular a fatura nº 004/2908, no valor de 

33,58 €, em nome de Rita Alexandra Candeias Serrano e a fatura nº 

004/2348, no valor de 0,73 €, em nome de Carla Gonçalves Dias Leitão 

de Barros Neves, ambas em virtude de ter existido engano no 

preenchimento dos mapas.-------------------------------------------------------------------------------

2.13. – Pedido de reembolso do valor pago pela emissão da 2ª via do 

cartão de estacionamento do Parque da Avenida Miguel Fernandes, 

solicitado por Pedro Miguel Patinha Isabel;------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade reembolsar o requerente no valor de 

9,71 €.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.14. – Proposta de aprovação da escala de turnos das farmácias do 

concelho de Beja para o ano 2019;--------------------------------------------------------------------

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

2.15. – Pedido de isenção do pagamento da compensação ao Município de 

Beja devida pela ausência de um lugar de estacionamento em cada um 

dos prédios sitos na Rua das Pedras, n
os

 20 e 22, em Beja, solicitado por 

Manzaca e Moreira Associados, Ldª;-----------------------------------------------------------------

Foi deliberado indeferir por maioria com as abstenções dos vereadores 

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

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

de licença da atividade de realização de espetáculo de natureza 

desportiva, nomeadamente uma Caminhada Solidária, solicitado pela Liga 

Portuguesa Contra o Cancro;-----------------------------------------------------------------------------

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

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

apreciação de licenças de ocupação de espaço público com uma pequena 

bancada, na Rua 5 de Outubro e Rua de Mértola, solicitado pela 

Associação Famosos Solidários;-------------------------------------------------------------------------

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

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

de licenças especiais de ruído e de recinto improvisado:--------------------------------

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

isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial 

de ruído, para realização de baile, no pavilhão multiusos de Trigaches;--------

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

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

isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença de 

recinto improvisado, para realização da XXXI Semana Cultural da Salvada, 

na Praça 5 de Outubro;---------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.----------------------------------------------------- 
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2.18.3. – Solicitado pela Associação de Jovens da Salvada, a isenção do 

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

da licença de recinto improvisado, para realização do evento “Sabores na 

Aldeia”, na Praça 5 de Outubro;-------------------------------------------------------------------------

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

2.18.4. – Solicitado pelo Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda, a 

isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial 

de ruído, para realização de karaoke e baile, na sede do clube;---------------------

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

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

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

2.19.1. – Solicitado pelo Coro de Câmara de Beja, a isenção de pagamento 

de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação ao 

Pombal;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

de pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma 

deslocação ao Seixal;------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.19.3. – Solicitado pela Associação de Escoteiros de Portugal – Grupo 

234, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de transporte 

para uma deslocação a Vila Nova de Santo André;------------------------------------------

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

2.19.4. – Solicitado pela Associação de Reformados de Cabeça Gorda, a 

isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para 

uma deslocação a Fátima;----------------------------------------------------------------------------------

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

2.19.5. – Solicitado pelo Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda, a 

isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para 

uma deslocação a Vila Nova de Mil Fontes e Odemira;-----------------------------------

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

2.19.6. – Solicitado pelo Louredense Futebol Clube, a isenção de 

pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma 

deslocação a Safara;--------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.19.7. – Solicitado pela Casa do Povo de Penedo Gordo, a isenção de 

pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma 

deslocação a Beja para visita do projeto Vai e Vem da EMAS;------------------------

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

2.19.8. – Solicitado pelo Patronato de Santo António, a isenção de 

pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma 
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deslocação à Base Aérea de Beja;----------------------------------------------------------------------

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

2.19.9. – Solicitado pela Fundação Nobre Freire, a isenção de pagamento 

de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Fátima;-

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

2.19.10. – Solicitado pelo Centro Social e Cultural da Imaculada Conceição 

de Salvada, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 

transporte para uma deslocação a Santiago do Cacém e a Vila Nova de Mil 

Fontes;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.20. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia dezasseis de outubro 

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

dois milhões, trezentos e vinte e sete mil, cento e três euros e nove 

cêntimos, sendo um milhão, novecentos e sete mil, trezentos e catorze 

euros e trinta e quatro cêntimos de operações orçamentais e 

quatrocentos e dezanove mil, setecentos e oitenta e oito euros e setenta e 

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

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

Paços do Concelho de Beja, em dezassete de outubro de dois mil e 

dezoito.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 

Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

 

 

 

 

 


