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

2.1. – Proposta de aprovação do Relatório de Gestão Consolidado do 

Município de Beja relativo ao ano 2018;-----------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 
CDU e submeter à Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------

2.2. – Proposta de aprovação da Parceria Pública a celebrar entre o Estado 

Português e os Municípios de Aljustrel, Almodôvar, Barrancos, Beja, Castro 
Verde, Mértola, Moura e Ourique – Águas do Baixo Alentejo;-----------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com o voto de qualidade do Senhor 
Presidente da Câmara e os votos contra dos vereadores da CDU e 
submeter à Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------------------

2.3. – Proposta de aprovação da revisão do Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios de Beja e submissão a consulta pública;---------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a consulta pública.---

2.4. – Proposta de aprovação do Plano de Pormenor para a Unidade 

Operativa de Planeamento e Gestão da Zona das “Terras Frias”;-------------------

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

2.5. – Proposta de abertura de período de discussão pública – Operação 

de Reabilitação Urbana da Rua da Lavoura;------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a discussão pública.-

2.6. – Proposta de aprovação de minuta de contrato do Plano de 
Intervenção em Espaço Rural da Herdade da Figueirinha a celebrar entre o 
Município de Beja e a Sociedade Agrícola do Monte Novo e Figueirinha, 
Ldª;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Herdade da Fonte dos Frades – Baleizão;---------------------------------------------------------

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

2.8. – Proposta de abertura de Concurso Público para alienação de um 

terreno rústico na zona das “Terras Frias”, em Beja;---------------------------------------

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

2.9. – Revogação da decisão de contratar e proposta de abertura de novo 
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procedimento por concurso público para lançamento da empreitada de 
reabilitação do logradouro do Clube Bejense, em Beja;----------------------------------

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

2.10. – Proposta de aprovação de adjudicação, aprovação de minuta e 
repartição de encargos referente à empreitada de implementação de 
percursos acessíveis na cidade de Beja – Centro Histórico e Envolvente – 
1ª Fase Percurso Beja Antiga) Fase 1A;-------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a repartição de 
encargos à Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------------
2.11. – Proposta de aprovação de minuta de protocolo a celebrar entre o 
Município de Beja e a Freguesia de São Matias para construção da Casa 
Mortuária, em São Matias;---------------------------------------------------------------------------------

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

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

2.12.1. – Prédio sito na Rua Gomes Palma, nº 19, 1º andar, em Beja, 
solicitado por MediBeja – Sociedade de Mediação Imobiliária, Ldª;--------------

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

2.12.2. – Prédio sito na Rua da Lobata, nos 14 e 16, em Beja, solicitado por 
MediBeja – Sociedade de Mediação Imobiliária, Ldª;--------------------------------------

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

2.12.3. – Prédio sito na Rua Dr. António José de Almeida, nº 12, em Beja, 
solicitado pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e 
Automóveis de Beja;-------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.12.4. – Fração D do prédio sito na Rua Dr. Afonso Costa, nº 64, em Beja, 
solicitado por João Paulo dos Santos Moreira;-------------------------------------------------

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

2.13. – Informação da Comissão de Regulamentos com proposta de 
submissão de Projetos de Regulamento à Assembleia Municipal:------------------
2.13.1. – 1ª Revisão ao Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos 
Urbanos do Município de Beja;--------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade submeter à Assembleia Municipal.----------
2.13.2. – Regulamento de Cedência de Espaços do Parque de Feiras e 
Exposições de Beja;---------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade submeter a consulta pública.--------------------

2.13.3. – Primeira Alteração da Postura Municipal de Animais Domésticos 
de Produção, de Capoeira, Gado Bravo e Cães Potencialmente Perigosos;---

Foi deliberado por unanimidade submeter à Assembleia Municipal.----------
2.14. – Proposta de aprovação da lista definitiva para 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 
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CDU.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.15. – Propostas de atribuição de subsídios:---------------------------------------------------

2.15.1. – Centro de Paralisia Cerebral de Beja, no âmbito do Programa 
B/Apoio à Dinamização de Atividades Pontuais das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social do Concelho de Beja;------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 579,62 
€.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.15.2. – Clube Desportivo e Recreativo Salvadense, no âmbito da 
organização dos Mastros Populares;-----------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 100,00 
€.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.15.3. – Grupo Coral da Freguesia de Cabeça Gorda, no âmbito do XXIII 
Encontro e Desfile Noturno de Grupos Corais;-------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 100,00 
€.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.16. – Pedido de pagamento em prestações de despesa com a execução 
coerciva de obras no prédio sito na Rua do Esquível, nº 12, em Beja, 
solicitado por Maria Antonieta Martins Santos Batista Cascalheira;--------------

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

2.17. – Pedido de isenção do pagamento da taxa pela realização de 
Infraestruturas Urbanísticas relativa ao processo 116/2017 PC, solicitado 
por Manuel António Azedo;-------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado indeferir por maioria com as abstenções dos vereadores 
da CDU.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.18. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
das licenças inerentes à realização do XI Raid BTT Cidade de Beja, 
solicitado pelo Despertar Sporting Clube;---------------------------------------------------------

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

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

2.19.1. – Associação Juvenil Culturmais;-----------------------------------------------------------

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

2.19.2. – Associação Bairro dos Moinhos;---------------------------------------------------------

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

2.19.3. – Louredense Futebol Clube;-----------------------------------------------------------------

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

2.19.4. – Comissão de Festas de Beja;---------------------------------------------------------------

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

2.19.5. – Centro Infantil Coronel Sousa Tavares;----------------------------------------------

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

2.19.6. – Centro Social e Paroquial do Salvador;----------------------------------------------



 

Página 4 de 5 
 

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

2.19.7. – União de Freguesias de Beja, Salvador e Santa Maria da Feira;-------

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

2.19.8. – Junta de Freguesia de Cabeça Gorda;------------------------------------------------

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

2.20. – Pedido de isenção de pagamento de taxa e caução relativa à 
cedência do Pavilhão Multiusos do Parque de Feiras e Exposições de Beja, 
solicitado pelo Conservatório Regional do Baixo Alentejo;-----------------------------

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

2.21. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativo à cedência de 
transportes:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.21.1. – Centro de Cultura, Recreio e Desporto de Santa Vitória;-----------------

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

2.21.2. – AKABE – Academia de Karaté de Beja;-----------------------------------------------

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

2.21.3. – Associação Cantadores do Desassossego;-----------------------------------------

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

2.21.4. – Junta de Freguesia de São Matias;-----------------------------------------------------

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

2.21.5. – União de Freguesias de Salvada e Quintos;---------------------------------------

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

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

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

2.21.7. – Coro de Câmara de Beja;---------------------------------------------------------------------

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

2.21.8. – Casa Pia de Beja;----------------------------------------------------------------------------------

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

2.21.9. – Universidade Sénior de Beja;--------------------------------------------------------------

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

2.21.10. – EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas de 
Alqueva;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.22. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia dezoito de junho de 
dois mil e dezanove, verificando-se que o total das disponibilidades é de 
dois milhões, quinhentos e dezanove mil, setecentos euros e cinquenta e 
quatro cêntimos, sendo dois milhões, cento e sessenta e oito mil, 
novecentos e cinquenta e seis euros e vinte e nove cêntimos de operações 
orçamentais e trezentos e cinquenta mil, setecentos e quarenta e quatro 
euros e vinte e cinco 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 dezanove de junho de dois mil e 
dezanove.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


