
 
 

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 quatro de 

dezembro de dois mil e dezanove, as propostas a seguir discriminadas, 

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

2.1. – Proposta de ratificação do Acordo Coletivo de Entidade Pública 

celebrado entre o Município de Beja e o STAL;------------------------------------------------

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

2.2. – Proposta de ratificação do Acordo de Colaboração celebrado entre o 

Turismo de Portugal, I.P. e o Município de Beja – Linha de Apoio à 

Valorização Turística – Parque Fluvial dos Cinco Réis;-------------------------------------

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

2.3. – Proposta de aprovação da conta final da empreitada de 

reestruturação da zona pedonal, ciclovia e estacionamento entre a 

Avenida do Brasil e Rua Tenente Salgueiro Maia;--------------------------------------------

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

2.4. – Proposta de aprovação definitiva da 2ª alteração ao Loteamento 

Municipal de Equipamentos de Saúde e Assistência;---------------------------------------

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

2.5. – Declaração de nulidade do ato que aprovou a 3ª alteração à 

operação de loteamento titulada pelo Alvará nº 2/2016 sito na Praça 

Fernando Lopes Graça;---------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade declarar nulo do ato que aprovou a 3ª 

alteração à operação de loteamento em causa.---------------------------------------------

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

2.6.1. – Fração C do prédio sito na Avenida Comandante Ramiro Correia, 

nº 47, r/c dtº frente, em Beja, solicitado por Vítor Manuel Caveirinhas 

Gregório;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.6.2. – Fração X do prédio sito na Avenida Comandante Ramiro Correia, 

nº 47, cave, em Beja, solicitado por Vítor Manuel Caveirinhas Gregório;------

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

2.7. – Pedidos de certidão de emparcelamento simples:--------------------------------

2.7.1. – prédio rústico denominado “Galiados ou Solposto”, artigo 500º da 

Secção 1B da União de Freguesias de Salvada e Quintos e prédio rústico 

denominado “aos Galiados”, artigo 98 da Secção B da extinta Freguesia de 

Salvada, solicitado por António Maria dos Reis;-----------------------------------------------
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Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------

2.7.2. – prédio rústico denominado “Carrascalinho”, artigo 333 e 335 da 

Secção A da Freguesia de Cabeça Gorda, solicitado por José Francisco 

Batista Toucinho;-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

2.8.1. – Cercibeja – Cooperativa para a Educação, Reabilitação, 

Capacitação e Inclusão de Beja, C.R.L, no âmbito do Programa B/Apoio à 

Dinamização de Atividades Pontuais das Instituições Particulares de 

Solidariedade Social do Concelho de Beja – Edição da “Noite Colorida”;-------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

1.125,00 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.8.2. – Fundação Joaquim Honório Raposo, no âmbito do Programa 

B/Apoio à Dinamização de Atividades Pontuais das Instituições 

Particulares de Solidariedade Social do Concelho de Beja – Magusto 

inserido no Projeto Alimentação Saudável;------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

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

2.8.3. – Beja Atlético Clube, no âmbito da realização da I Dupla Légua 

Manos André;------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

400,00 €.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.8.4. – Associação FiT Salvador, no âmbito do Programa de Apoio ao 

Movimento Associativa;-------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

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

2.8.5. – Arruaça – Associação Juvenil, no âmbito da realização do XIV 

Festival de Bandas de Beja;--------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

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

2.8.6. – Alliance Française – Delegação de Beja, no âmbito da realização da 

20ª Edição do Cinema Francês;--------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

50,00 €.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.9. – Recenseamento Eleitoral – transferência de verbas para as 

freguesias do Concelho de Beja;------------------------------------------------------------------------

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

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

de licenças especiais de ruído, recinto improvisado, ocupação de espaço 

público, recinto itinerante e acampamento ocasional:------------------------------------

2.10.1. – Louredense Futebol Clube;-----------------------------------------------------------------
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Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

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

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

2.10.3. – Comissão de Finalistas da Escola Secundária D. Manuel I;---------------

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

2.10.4. – Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa;----

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

2.10.5. – Associação Columbófila do Distrito de Beja;-------------------------------------

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

2.10.6. – Grupo Motard de Beja;------------------------------------------------------------------------

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

2.10.7. – Centro Cultural e Desportivo da Trindade;----------------------------------------

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

2.10.8. – Maria José Van Den Berg – Circo Nederland;------------------------------------

Foi deliberado indeferir por maioria com os votos contra dos vereadores 

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

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

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

2.11.1. – Clube Desportivo de Beja;-------------------------------------------------------------------

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

2.11.2. – Despertar Sporting Clube;-------------------------------------------------------------------

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

2.11.3. – Futebol Clube Albernoense;---------------------------------------------------------------

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

2.11.4. – Grupo Alentejo Cantando;------------------------------------------------------------------

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

2.11.5. – Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 e jardim-

de-infância de Beringel;--------------------------------------------------------------------------------------

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

2.12. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia três de dezembro de 

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

setecentos e trinta e três mil, quinhentos e sessenta euros e noventa e 

dois cêntimos, sendo cento e quarenta e cinco mil, cento e trinta e quatro 

euros e oitenta e um cêntimos de operações orçamentais e quinhentos e 

oitenta e oito mil, quatrocentos e vinte e seis euros e onze 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 quatro de dezembro de dois mil e 

dezanove.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 

Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


