
 
 

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 seis de 

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

2.1. – Proposta de aprovação do 1º Aditamento ao Contrato de Abertura 
de Crédito com hipoteca celebrado em 10/07/2019;--------------------------------------

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

2.2. – Candidatura Mais Sucesso Educativo no Baixo Alentejo – Carta de 
Parceria;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.3. – Proposta de aprovação de aditamentos a Acordos celebrados no 
âmbito das obras de requalificação do Mercado Municipal;---------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------

2.4. – Proposta de alteração ao Regulamento de Atribuição de Bolsas de 
Estudo a Alunos do Ensino Superior do Município de Beja de Famílias 
Numerosas Carenciadas;------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com os votos contra dos vereadores 

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

2.5. – Propostas de aprovação de Regulamentos para submissão à 
Comissão de Regulamentos da Assembleia Municipal:------------------------------------
2.5.1. – Regulamento do Orçamento Participativo do Município de Beja;-----

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

2.5.2. – Regulamento Interno de funcionamento do apartamento de 
transição para vítimas de violência doméstica;------------------------------------------------

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

2.6. – Proposta de aprovação da repartição de encargos da Empreitada de 
Reabilitação e Refuncionalização do Edifício da Piscina Coberta;-------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

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

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

2.7.1. – Fração J do prédio sito na Avenida Ramiro Correia, nº 55, 2º frente 
esqº, em Beja, solicitado pela Conservatória dos Registos Prediais, 
Comércio e Automóveis de Beja;-----------------------------------------------------------------------

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

2.7.2. – Prédio sito na Rua de Santo António, nº 3, em Beja, solicitado pela 
Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja;---------
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Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.-------

2.7.3. – Prédio sito na Rua Cidade de Dili nº 5, em Beja, solicitado pela 
Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja;---------

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

2.8. – Propostas de atribuição de apoios financeiros:--------------------------------------

2.8.1 – Associação de Jovens Carpe Diem na Aldeia, no âmbito da 
organização da iniciativa Férias em Movimento;----------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

350,00 €.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.8.2 – Cercibeja – Cooperativa para a Educação, Reabilitação, Capacitação 
e Inclusão de Beja, CRL, no âmbito da organização do XI Festival Taurino 
de beneficência;--------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

1.000,00 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.8.3 – Centro Cultural e Desportivo da Trindade, no âmbito da 
organização das festas Anuais da freguesia;-----------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

150,00 €.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.8.4 – União de Freguesias de Albernoa e Trindade, no âmbito da 
organização da Feira do Vinho em Trindade;----------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

150,00 €.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.9. – Reembolsos relativos ao Cartão Municipal Sénior referente ao 3º 
trimestre de 2019;-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.10. – Pedido de pagamento em prestações do coval nº 9531, solicitado 
por António Francisco Balbina dos Reis;------------------------------------------------------------

Foi deliberado deferir por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.11. – Proposta de aprovação de acordo de pagamento de dívida 
referente à componente de apoio à família a celebrar entre o Município 
de Beja e Sandra Cristina Vitorinha Viegas;-------------------------------------------------------

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

2.12. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de certidão para edificação anterior à exigência legal de licenciamento do 
prédio sito na Rua Dr. Mello Borges, nº 29, em Beja, solicitado pela Santa 
Casa da Misericórdia de Beja;----------------------------------------------------------------------------

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

2.13. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela 
apresentação do pedido de informação prévia sobre a viabilidade para a 
construção de apoios na Rua António Sardinha, solicitado pelo Despertar 
Sporting Clube;----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.14. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças da atividade de realização de espetáculos de natureza 
desportiva:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.14.1 – Sociedade Filarmónica 24 de Outubro de Baleizão;---------------------------

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

2.14.2 – Liga Portuguesa Contra o Cancro – Grupo de Apoio de Beja;-----------

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

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

2.15.1. – Associação Juvenil CULTURMAIS;-------------------------------------------------------

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

2.15.2. – Arruaça – Associação Juvenil;-------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.15.3. – Associação de Músicos de Beja;---------------------------------------------------------

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

2.15.4. – Associação de Jovens Tempo Castiço;------------------------------------------------

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

2.15.5. – Associação Cultural e Recreativa Albernoa Popular;------------------------

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

2.15.6. – União Desportiva Cultural Beringelense;-------------------------------------------

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

2.15.7. – União de Freguesia de Albernoa e Trindade;------------------------------------

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

2.15.8. – Comissão de Finalistas da ESTIG;--------------------------------------------------------

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

2.15.9. – Fátima Teresa, Ldª;------------------------------------------------------------------------------

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

2.15.10. – Seminário Menor de Nossa Senhora de Fátima da Diocese de 
Beja;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

2.16.1. – Beja Basket Clube;-------------------------------------------------------------------------------

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

2.16.2. – Despertar Sporting Clube;-------------------------------------------------------------------

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

2.16.3. – Louredense Futebol Clube;-----------------------------------------------------------------

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

2.16.4. – Associação de Futebol de Beja;----------------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------
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2.16.5. – Centro de Cultura Recreio e Desporto de Santa Vitória;------------------

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

2.16.6. – Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança;---------

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

2.16.7. – Agrupamento nº 1 de Beja;-----------------------------------------------------------------

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

2.16.6. – Grupo Juvenil Coral e Etnográfico Rouxinóis do Alentejo;---------------

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

2.16.8. – Grupo Coral “As Espigas Douradas” de Albernoa;-----------------------------

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

2.16.9. – Casa do Povo de Nossa Senhora das Neves;--------------------------------------

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

2.16.10. – Liga Portuguesa contra o Cancro – Grupo de Apoio de Beja;---------

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

2.16.11. – Fundação Joaquim Honório Raposo;------------------------------------------------

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

2.16.12. – Santa Casa da Misericórdia – Centro Infantil;---------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.16.13. – Mansão de São José;-------------------------------------------------------------------------

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

2.17. – Proposta de aprovação dos Documentos Previsionais da EMAS – 
Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, EM, para o ano 2020;--

Este assunto foi retirado.-----------------------------------------------------------------------------------

2.18. – Relatório de Gestão Semestral – 1º Semestre;-------------------------------------

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

2.19. – Relatório de conclusões e recomendações de Auditoria sobre a 
situação económica e financeira;-----------------------------------------------------------------------

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

2.20. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia cinco de novembro de 
dois mil e dezanove, verificando-se que o total das disponibilidades é de 
um milhão, vinte e dois mil, trezentos e sessenta e nove euros e noventa e 
nove cêntimos, sendo um quinhentos e quarenta e quatro mil, 
quatrocentos e trinta e cinco euros e cinquenta e oito cêntimos de 
operações orçamentais e quatrocentos e setenta e sete mil, novecentos e 
trinta e quatro euros e quarenta e um cêntimos de operações não 
orçamentais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

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 
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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 seis de novembro de dois mil e dezanove.-- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


