
 
 

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 vinte e 

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

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

2.1. – Proposta de aprovação de Memorandos de Entendimento a 

celebrar entre o Município de Beja e as empresas Ilustre Silêncio, 

Unipessoal, Ldª e Magnoliavulso, Unipessoal, Ldª;------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

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

2.2. – Proposta de aprovação de minuta de contrato do Plano de 

Intervenção em Espaço Rural da Herdade do vale de Travassos a celebrar 

entre o Município de Beja e a empresa Terras de Azeite, Ldª;------------------------

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

2.3. – Proposta de aprovação definitiva do contrato para planeamento da 

Herdade do Telheiro;------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Rua Pablo Neruda;-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.5. – Proposta de abertura de procedimento por ajuste direto para 

realização da empreitada de conclusão da Casa Mortuária de São Matias;---

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

2.6. – Empreitada de reabilitação e refuncionalização do edifício da piscina 

descoberta – erros e omissões apresentados pelos concorrentes;-----------------

Foi deliberado rejeitar por unanimidade a lista de erros e omissões 

apresentada pela empresa Habitâmega.---------------------------------------------------------

2.7. – Proposta de aprovação do Aditamento ao protocolo de cooperação 

celebrado entre a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do 

Alqueva, S.A. e o Município de Beja;-----------------------------------------------------------------

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

2.8. – Proposta de aprovação do protocolo a celebrar entre o Município de 

Beja e as Freguesias e Uniões de Freguesias do Concelho de Beja para 

realização da iniciativa “Noites ao Fresco 2019”;---------------------------------------------

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

2.9. – Pedido de alteração do contrato de concessão da fração 6, sita no 

Pavilhão das Microempresas, no Parque Industrial, em Beja, solicitado por 
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Fernando Miguel Tomé Luz e Tiago Magalhães de Jesus Serra;----------------------

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

2.10. – Cedência da titularidade da concessão do jazigo 1731, sito no 

Cemitério de Santa Clara referenciado por CN 4º dtº, nº 874 aos 

Bombeiros Voluntários de Beja;-------------------------------------------------------------------------

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

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

2.11.1. – Fração E e fração AE do prédio sito na Rua António Sérgio, nº 2, 

r/c tardoz dtº (habitação) e arrecadação, nº 14 na cave, em Beja, 

solicitado por Hugo Filipe Alexandrino Burrica;------------------------------------------------

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

2.11.2. – Prédio sito na Rua Coronel Brito Pais e Rua das Alcaçarias, nº 6, 

em Beja, solicitado por Medibeja – Sociedade de Mediação Imobiliária, 

Ldª;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.11.3. – Prédio sito na Rua Manuel da Fonseca (espaço de garagem), em 

Beja, solicitado por Paulo Alexandre Ramos Marques;------------------------------------

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

2.12. – Propostas de atribuição de apoios:-------------------------------------------------------

2.12.1. – União de Freguesias de Albernoa e Trindade, no âmbito da 

realização da feira Anual do Idoso 2019;-----------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

2.500,00 €;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.12.2. – Sociedade Filarmónica Capricho Bejense, no âmbito da aquisição 

de ar condicionado para a Sala de Música;-------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

1.685,00 €;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.12.3. – Associação Desportivo de Beja 1916, no âmbito da organização 

do Beja Cup – Torneio de Futebol Jovem;---------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

2.500,00 €;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.13. – Proposta de aprovação da lista provisória à atribuição de bolsas de 

estudo a alunos do ensino superior do Municipio de Beja;-----------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

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

2.14. – Transferência de verbas para os Agrupamentos de Escolas nº 1 e 2 

de Beja para despesas de manutenção dos pavilhões gimnodesportivos 

das Escolas de Santiago Maior e Mário Beirão;------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade proceder à transferência de 1300,00 € e 

1700,00 €, respetivamente;-------------------------------------------------------------------------------

2.15. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
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de licenças da atividade de realização de espetáculos de natureza 

desportiva, XV Raid BTT “Por Terras de Mato”, solicitado pelo Clube 

Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda;-------------------------------------------------------

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

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

das licenças necessária à publicitação do evento Corrida de Toiros, 

inserida na 36ª OviBeja, solicitado por José Charraz e Tiago Graça – 

Atividades Tauromáquicas, Ldª;-------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado indeferir por maioria com os votos contra dos vereadores 

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

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

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

2.17.1. – Associação Culturmais;------------------------------------------------------------------------

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

2.17.2. – Clube Desportivo e Cultural do Alcoforado;--------------------------------------

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

2.18. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativo à cedência de 

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

2.18.1. – Despertar Sporting Clube;-------------------------------------------------------------------

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

2.18.2. – Clube Desportivo e Recreativo Salvadense;---------------------------------------

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

2.18.3. – Beja Atlético Clube;-----------------------------------------------------------------------------

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

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

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

2.18.5. – Grupo de Cantadores de Beringel;-----------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

2.18.9. – Cáritas Diocesana de Beja;------------------------------------------------------------------

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

2.19. – Relação de queimadas 2018/2019;-------------------------------------------------------

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

2.20. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia vinte e um de maio de 

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

um milhão, mil seiscentos e setenta e nove euros e nove cêntimos, sendo 
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quinhentos e doze mil, trezentos e dez euros e quarenta e sete cêntimos 

de operações orçamentais e quatrocentos e oitenta e nove mil, trezentos 

e sessenta e oito euros e sessenta e dois 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 vinte e dois de maio de dois mil e 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 

Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


