
 
 

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 aprovados na reunião de câmara ordinária de sete de 

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

2.1. – Proposta de aprovação dos Documentos Previsionais da EMAS – 
Empresa de Água e Saneamento de Beja, EM, para 2019;------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

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

2.2. – Relatório de Gestão Semestral do Município de Beja – 2018;--------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

CDU e submeter à Assembleia Municipal para conhecimento.---------------------

2.3. – Propostas de candidaturas:-------------------------------------------------------
2.3.1. – Reabilitação de Troços da Muralha de Beja ao Programa 
Operacional Regional 2020 – Património Natural e Cultura;---------------------------

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

2.3.2. – Reabilitação e Refuncionalização do Edifício da Piscina Descoberta 
ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano – Regeneração Urbana;--

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

2.4. – Propostas de aprovação de concursos públicos:------------------------------------

2.4.1. – Empreitada de Reabilitação do edifício dos Paços do Concelho;-------

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

2.4.1. – Empreitada de Requalificação do logradouro do Clube Bejense;------

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

2.5. – Propostas de aprovação de projetos:------------------------------------------------------

2.5.1. – Projeto Base para Reabilitação e Refuncionalização do Edifício da 
Piscina Descoberta;---------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

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

2.5.2. – Anteprojeto Base para Construção do Edifício do CEBAL;------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com os votos contra dos vereadores 

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

2.6. – Propostas de adjudicação:------------------------------------------------------------------------

2.6.1. – Alienação dos Lotes 1, 2 e 7 do Loteamento da Abegoaria na Rua 
da Lavoura, em Beja;-------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado adjudicar por unanimidade.----------------------------------------------------- 
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2.6.2. – Alienação de um terreno para construção de uma Unidade de 
Saúde, em Beja;---------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado adjudicar por maioria com as abstenções dos vereadores 

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

2.7. – Proposta de aprovação do Loteamento Municipal da Rua Pablo 
Neruda;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.8. – Proposta de aprovação de contrato promessa de compra e venda a 
celebrar entre o Município de Beja e a Sociedade Contexto Erudito, Ldª 
para construção e instalação de Unidade de Saúde, em Beja;------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com os votos contra dos vereadores 

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

2.9. – Propostas de aprovação de Regulamentos:--------------------------------------------

2.9.1. – Regulamento de Serviço da RESIALENTEJO – Tratamento e 
Valorização de Resíduos, EIM;----------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter o projeto a consulta 

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

2.9.2. – 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 maioria com as abstenções dos vereadores da 

CDU e submeter o projeto à Comissão de Regulamentos da Assembleia 

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

2.10. – Proposta de aprovação de Edital – Posse Administrativa do prédio 
ou prédios onde por onde passa a conduta de água de abastecimento 
público ao respetivo fontanário, sito junto à Herdade Gravia dos Pisões, 
em Quintos;---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.11. – Proposta de homologação do Protocolo celebrado entre o Instituto 
Português do Desporto e Juventude, IP e o Município de Beja que visa o 
Programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas;---------------------------

Foi deliberado por unanimidade ratificar o presente protocolo.------------------

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

2.12.1. – Fração D do prédio sito na Praça da República, nos 32 e 33 e Rua 
da Moeda, nos 5-A e 5B, em Beja, solicitado pela Conservatória dos 
Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja;-----------------------------------------

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

2.12.2. – Fração D do prédio sito na Rua dos Infantes, nos 10 e 12, Praça da 
República, nº 26 e Rua do Touro, nos 9 e 11, em Beja, solicitado por Sónia 
de Jesus Reinero Garcia;-------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.------- 
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2.12.3. – Prédio sito na Rua da Mouraria, nº 8, em Beja, solicitado por 
Maria Brígida de Assunção – Cabeça de Casal de Herança;-----------------------------

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

2.12.4. – Prédio sito na Rua José Gomes Ferreira, nº 1, incluindo 
estacionamento coberto e fechado, em Beja, solicitado por Margarida 
Alexandra Sérgio dos Santos;-----------------------------------------------------------------------------

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

2.12.5. – Prédio sito na Rua António Vilar e David Abreu, nº 18, 2º esqº, 
em Beja, solicitado por Anabela de Jesus Martins Ramos Cascalheira;----------

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

2.12.6. – Prédio sito na Rua General Teófilo da Trindade, nº 73, em Beja, 
solicitado por Luís Filipe Rocha Rodrigues Freire;---------------------------------------------

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

2.12.7. – Prédio sito na Rua General Teófilo da Trindade, nº 77, em Beja, 
solicitado por Luís Filipe Rocha Rodrigues Freire;---------------------------------------------

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

2.13. – Proposta de ratificação do contrato de doação celebrado entre 
Francisco Lopes Pereira Guerreiro e a Câmara Municipal de Beja;-----------------

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

2.14. – Auxílios Económicos 2018/2019 – 1º pagamento;-------------------------------

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

2.15. – Proposta de aquisição de 50 livros de atividades lúdico-
pedagógicas da CERCICOA – Cooperativa de Educação e Reabilitação de 
Crianças Inadaptadas e Solidariedade Social dos Concelhos de Castro 
Verde, Ourique e Almodôvar, no valor total de 200,00 €;-------------------------------

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

2.16. – Pedido de apoio para divulgação e distribuição de 4 livros + 4 CD’s 
com o título “CANTES” no âmbito do aniversário da Declaração da 
UNESCO do Cante como Património Imaterial e Cultural da Humanidade, 
solicitado por João Pinto de Sousa;-------------------------------------------------------------------

Foi deliberado apoiar por unanimidade com o valor de 1.000,00 €.------------

2.17. – Proposta de atribuição de subsídio à APT – Associação Portas do 
Território;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado atribuir por unanimidade um subsídio no valor de 

7.075,00 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.18. – Devolução de verba referente ao aluguer de 50% do Pavilhão 
Multiusos;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado devolver por unanimidade.------------------------------------------------------ 
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2.19. – Anulação de faturas – Serviço de Ação Social Escolar;-------------------------

Foi deliberado por unanimidade anular a fatura nº 004/2724, no valor de 

26,28 €, em nome de Sara do Polme Rocha Monarca Pinheiro e a fatura 

nº 004/2571, no valor de 7,30 €, em nome de José Mathias dos Santos 

Neto, ambas em virtude de ter existido engano no preenchimento dos 

mapas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.20. – Pedido de isenção do pagamento de taxas devidas pela emissão de 
certidão para edificação anterior à exigência legal de licenciamento, 
solicitado pela Santa Casa da Misericórdia de Beja;-----------------------------------------

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

2.21. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licença da atividade de realização de espetáculo de natureza 
desportiva:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.21.1. – Solicitado pela Sociedade Filarmónica 24 de Outubro de Baleizão, 
no âmbito da realização do II Trail Running;-----------------------------------------------------

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

2.21.2. – Solicitado pela Associação de Cicloturismo de Beringel, no 
âmbito da realização de Passeio de BTT;-----------------------------------------------------------

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

2.22. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças de interrupção de trânsito:-------------------------------------------------------------

2.22.1. – Solicitado pela Associação Académica do Instituto Politécnico de 
Beja, no âmbito da realização de Desfile Académico e da Procissão das 
Velas;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.22.2. – Solicitado pela Associação de Jovens da Salvada, no âmbito da 
realização da atividade Sabores da Aldeia;-------------------------------------------------------

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

2.23. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído e licenças de recinto improvisado:------------------

2.23.1. – Solicitado por Fátima Maria Venâncio Rodrigues Teresa, no 
âmbito da realização de evento;------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado indeferir por unanimidade por falta de fundamentação.----

2.23.2. – Solicitado pela União de Freguesias de Trigaches e São Brissos, no 
âmbito da realização de vacada;------------------------------------------------------------------------

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

2.23.3. – Solicitado pela União de Freguesias de Albernoa e Trindade, no 
âmbito da realização da Feira do Vinho;-----------------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------- 
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2.23.4. – Solicitado pela Rufar & Bombar – Associação Cultural, no âmbito 
da realização do Desfile de Halloween;-------------------------------------------------------------

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

2.23.5. – Solicitado pela Arruaça – Associação Juvenil, no âmbito da 
realização do XIII Festival de Bandas de Beja;---------------------------------------------------

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

2.23.6. – Solicitado pela Comissão de Finalistas da Escola Secundária Diogo 
de Gouveia, no âmbito da realização da festa de Finalistas;---------------------------

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

2.24. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativos à cedência de 
transportes:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.24.1. – Solicitado pelo Futebol Clube Albernoense, para uma deslocação 
à Mina de São Domingos e a Barrancos;-----------------------------------------------------------

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

2.24.2. – Solicitado pela Associação de Escoteiros de Portugal – Grupo 
234, para uma deslocação a Quelfes;----------------------------------------------------------------

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

2.24.3. – Solicitado pela Junta de Freguesia de Baleizão, para uma 
deslocação a Monsaraz;--------------------------------------------------------------------------------------

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

2.24.4. – Solicitado pelo Centro Popular de Trabalhadores – Clube Atlético 
Operário, para uma deslocação a Fátima;---------------------------------------------------------

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

2.24.5. – Solicitado pela FARPIBE/MURPI – Federação das Associações de 
Reformados, Pensionistas e Idosos do Distrito de Beja, para uma 
deslocação a Lisboa;--------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.24.6. – Solicitado pela Sociedade Filarmónica Capricho Bejense, para 
uma deslocação à Salvada;---------------------------------------------------------------------------------

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

2.25. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia seis de novembro de 
dois mil e dezoito, verificando-se que o total das disponibilidades é de um 
milhão, quatrocentos e trinta mil, novecentos e vinte e oito euros e 
cinquenta e quatro cêntimos, sendo novecentos e cinquenta e sete mil, 
novecentos e quarenta e nove euros e vinte cêntimos de operações 
orçamentais e quatrocentos e setenta e dois mil, novecentos e setenta e 
nove euros e trinta e quatro cêntimos de operações não orçamentais.------
Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------- 
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Nos termos do nº 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de doze de setembro, 
eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, nomeado por 
deliberação de câmara, datada de 25 de outubro de 2017, para secretariar 
as reuniões do órgão executivo, redigi e subscrevo.---------------------------------------- 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


