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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 aprovados na reunião de câmara ordinária de dezoito 

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

2.1. – Encerramento da INOVOBEJA, E.M. – Pagamentos finais e anulação 
de dívida à Câmara Municipal de Beja;--------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade efetuar a transferência de 19.250,45 € 

para a INOVEBEJA para liquidação das faturas desta em divida conforme 

relação elaborada pelo Administrador Liquidatário, Ricardo Silva, bem 

como assumir os encargos necessários para a escritura de liquidação. 

Mais foi deliberado considerar como extintas todas as dívidas que essa 

empresa tenha ao Município de Beja, aprovar o balanço de partilha e 

listas de ativos e passivos. Submeta-se à Assembleia Municipal.-----------------

2.2. – Proposta de aprovação da repartição de encargos relativa ao 
Empréstimo BEI – Reabilitação do edifício do Mercado Municipal de Beja;--

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a repartição de 

encargos à Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------------

2.3. – Proposta de aprovação da repartição de encargos relativa à 
empreitada de reabilitação do edifício do Mercado Municipal de Beja;--------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a repartição de 

encargos à Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------------

2.4. – Proposta de adjudicação e aprovação da minuta de contrato da 
empreitada de reabilitação e refuncionalização do edifício da piscina 
municipal descoberta;-----------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado adjudicar por unanimidade e aprovar a minuta de 

contrato.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.5. – Lançamento de nova Derrama e revogação da deliberação da 
Assembleia Municipal de 25 de novembro de 2019;---------------------------------------- 

Foi deliberado, com o voto de qualidade do Senhor Vice-Presidente da 

Câmara e os votos contra dos vereadores da CDU, propor à Assembleia 

Municipal a revogação da deliberação tomada em 25 de novembro de 

2019 e que seja lançada, para o ano 2019, uma derrama de 1,5% sobre o 

lucro tributável das empresas com lucro superior a 150.000,00 € e de 

uma taxa reduzida de 0,01% para os sujeitos passivos cujo volume de 

negócios no ano anterior não tenha ultrapassado os 150.000,00 €.------------

2.6. – Proposta de venda do lote terreno A6 localizado na Área de 
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Expansão Industrial Norte do Município de Beja à empresa Erfolconter, 
Ldª;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar com o voto de qualidade do Senhor Vice-

Presidente da Câmara e os votos contra dos vereadores da CDU.---------------

2.7. – Proposta de aprovação das condições de venda e edital para 
alienação em hasta pública de dois lotes de terreno, sitos no Loteamento 
Municipal de Vila Azedo;------------------------------------------------------------------------------------

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

2.8. – Proposta de aprovação do início do processo de planeamento do 
Plano de Intervenção em Espaço Rústico da Herdade da Figueirinha;-----------

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

2.9. – Proposta de abertura de discussão pública relativa ao Plano de 
Intervenção em Espaço Rústico de Vale Travessos;-----------------------------------------

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

2.10. – Proposta de classificação de imóvel sito na Rua Dr. Aresta Branco, 
nos 20 a 28, em Beja, como Monumento de Interesse Municipal;------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------

2.11. – Proposta de homologação da ata relativa ao ato público para 
adjudicação de arrendamento do prédio rústico denominado Courela da 
Atalaia;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado homologar por unanimidade.--------------------------------------------------

2.12. – Proposta de abertura de discussão pública da alteração ao 
Regulamento de Trânsito do Município de Beja;----------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a alteração a 

discussão pública.-----------------------------------------------------------------------------------------------

2.13. – Proposta de aprovação e submissão da 1ª Alteração ao 
Regulamento Municipal de Acesso às Portas de Mértola (Baixa de Beja) e 
das Intervenções no Espaço Público à Assembleia Municipal;------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

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

2.14. – Proposta de aprovação de Adenda ao Protocolo entre a Câmara 
Municipal de Beja e a Rodoviária do Alentejo no âmbito do PART – 
Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos;----------------

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

2.15. – Proposta de aprovação do Plano de Transportes Escolares 
2019/2020;----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.16. – Proposta de adesão do Município de Beja ao Protocolo entre a 
ANMP Associação Nacional de Municípios Portugueses e a CIG Comissão 
para a Cidadania e Igualdade do Género – Municípios Solidários com as 
Vitimas de Violência Doméstica;------------------------------------------------------------------------
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Foi deliberado aderir por maioria com as abstenções dos vereadores da 

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

2.17. – Programa de Apoio às Instituições Particulares de Solidariedade 
Social – proposta de alteração;--------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar com o voto de qualidade do Senhor Vice-

Presidente da Câmara e os votos contra dos vereadores da CDU.---------------

2.18. – Proposta de aprovação do Plano de Mercados e Feiras para 2020;---

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

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

2.19.1. – Fração A do prédio sito na Rua Dr. Pereira Coelho, nº 8, r/c, em 
Beja, solicitado por Daniela Mira Feyo Graça Morais;--------------------------------------

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

2.19.2. – Fração B do prédio sito na Rua Dr. Pereira Coelho, nº 6, 1º andar, 
em Beja, solicitado por Daniela Mira Feyo Graça Morais;-------------------------------

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

2.19.3. – Fração C do prédio sito na Rua Dr. Pereira Coelho, nº 4, r/c, em 
Beja, solicitado por Daniela Mira Feyo Graça Morais;--------------------------------------

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

2.19.4. – Fração D do prédio sito na Rua Dr. Pereira Coelho, nº 2, r/c, em 
Beja, solicitado por Daniela Mira Feyo Graça Morais;--------------------------------------

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

2.19.5. – Fração E do prédio sito na Rua de São Gregório, nº 1 e 3 e 
Travessa da Guia, nº 2 e 4, em Beja, solicitado por Liderinveste, Sociedade 
de Mediação Imobiliária, Unipessoal, Ldª;--------------------------------------------------------

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

2.19.6. – Prédio sito na Rua Bernardino Ribeiro, nº 2, em Beja, solicitado 
por Maria Fernanda da Silva Ribeiro Costa;------------------------------------------------------

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

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

2.20.1. – Grupo Motard de Beja – Desfile de Pais Natal Motard;--------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

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

2.20.2. – Grupo Coral Feminino “As Rosinhas” de Santa Clara de Louredo – 
Eventos culturais e natalícios;----------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

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

2.21. – Proposta de aceitação de bem doado para registo no Património 
do Município de Beja;-----------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade aceitar o bem e registar o mesmo no 

Património com o valor de 80,00 €.------------------------------------------------------------------

2.22. – Pedido de pagamento em prestações, solicitado por Maria José 
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Mira Coxilha Baião;---------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.23. – Pedido de isenção tributária relacionada com operação de 
emparcelamento de prédios sitos na Herdade dos Bispos, freguesia de 
Nossa Senhora das Neves, solicitado por Manuel António Morgado Leão;--- 

Foi deliberado indeferir por unanimidade.------------------------------------------------------

2.24. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licença da atividade de realização de espetáculo de natureza 
desportiva, denominado Noite Colorida, solicitado pela Cercibeja – 
Cooperativa para a Educação, Reabilitação, capacitação e Inclusão de Beja, 
CRL;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

2.25.1. – ZARCOS – Associação de Músicos de Beja;----------------------------------------

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

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

2.25.3. – Comissão de Festas da Salvada;----------------------------------------------------------

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

2.25.4. – União Desportiva e Cultural Beringelense;----------------------------------------

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

2.25.5. – União de Freguesias de Trigaches e São Brissos;-------------------------------

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

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

2.26.1. – Beja Atlético Clube;-----------------------------------------------------------------------------

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

2.26.2. – Louredense Futebol Clube;-----------------------------------------------------------------

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

2.26.3. – Associação Cultural e Recreativa Zona Azul;-------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.26.4. – Associação de Jovens Carpe Diem na Aldeia;------------------------------------

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

2.26.5. – Centro de Paralisia Cerebral de Beja;-------------------------------------------------

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

2.26.6. – Grupo Coral Feminino “As Rosinhas” de Santa Clara de Louredo;---

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

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

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

2.26.8. – Câmara Municipal de Castro Verde;---------------------------------------------------
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Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.27. – Ratificação de despacho do Senhor Presidente da Câmara relativo 
à liberalização de horário do estabelecimento na madrugada de 01 de 
janeiro de 2020;--------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara.---------------------------------------------------------------------------------------

2.28. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia dezassete de 
dezembro de dois mil e dezanove, verificando-se que o total das 
disponibilidades é de dois milhões, trinta e dois mil e cento e noventa e 
sete euros e setenta e nove cêntimos, sendo um milhão, quinhentos e 
noventa e nove mil, setecentos e quarenta e oito euros e cinquenta e três 
cêntimos de operações orçamentais e quatrocentos e trinta e dois mil, 
quatrocentos e quarenta e nove euros e vinte seis 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 
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 dezoito de dezembro de dois mil e 
dezanove.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 

O Vice-Presidente da Câmara 
 

 
_______________________ 
Luís Alberto da Silva Miranda 
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