
 
 

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 dois de 

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

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

2.1. – Protocolo de parceria celebrado entre a Câmara Municipal de Beja e 

a Alentejo XXI – Associação de Desenvolvimento Integrado no Meio Rural 

com vista à contratação de trabalhador;-----------------------------------------------------------

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

2.2. – Proposta de aprovação de aditamento ao Acordo celebrado no 

âmbito das obras de requalificação do Mercado Municipal de Beja;-------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

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

2.3. – Proposta de extinção de contrato de arrendamento da habitação 

sita na Praceta António Gonçalves Correia, nº 4, r/c A esqº, em Beja;-----------

Foi deliberado por extinguir o contrato de arrendamento por maioria 

com as abstenções dos vereadores da CDU.---------------------------------------------------

2.4. – Pedido de informação sobre a consequência de não ter sido iniciada 

a construção da edificação no lote de terreno nº 58 (habitação unifamiliar 

sustentável) – Plano de Pormenor de Ligação do Bairro do Pelame à 

Quinta D' El Rey, solicitado por Ana Luisa da Silva Sobral Parreira;----------------

Foi deliberado por unanimidade prorrogar o prazo para início de 

construção até ao final do ano.-------------------------------------------------------------------------

2.5. – Proposta de alteração ao Regulamento de fornecimento de 

refeições escolares às crianças do pré-escolar e do 1º ciclo do ensino 

básico;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

2.6.1. – Prédio sito na Rua General Teófilo da Trindade, nº 28, em Beja, 

solicitado pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e 

Automóveis de Beja;-------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.6.2. – Fração A do prédio sito na Rua António Sérgio, nº 6, em Beja, 

solicitado pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e 

Automóveis de Beja;-------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.6.3. – Prédio sito na Avenida Miguel Fernandes, n
os

 22 e 23, em Beja, 
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solicitado por Gomez, Queiroz & Associados, Sociedade de Advogados, 

S.P. R.L.;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.6.4. – Fração AO do prédio sito na Rua Dr. Horácio Flores, nº 38, 3º dtº, 

em Beja, solicitado por MediBeja, Ldª;--------------------------------------------------------------

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

2.6.5. – Fração B do prédio sito na Rua Infante D. Henrique, nº 20, 1º, em 

Beja, solicitado por Banco Comercial Português, S.A.;-------------------------------------

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

2.6.6. – Prédio sito na Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, nº 7, em 

Beja, solicitado por Ana Carlota Espingardeiro Matos Tareco;------------------------

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

2.6.7. – Prédio sito na Rua Pablo Neruda, nº 12, em Beja, solicitado por 

António Faustino Eugénio, Cabeça de Casal de Herança;--------------------------------

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

2.6.8. – Prédio sito na Rua D, nº 8, Bairro da Esperança, em Beja, solicitado 

por Virgínia Marias dos Santos Martins, Cabeça de Casal de Herança;----------

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

2.7. – Proposta de aprovação de acordo de pagamentos de dívida relativos 

à Componente de Apoio à Família a celebrar entre o Município de Beja e 

Maria João Gaspar Pacheco;------------------------------------------------------------------------------

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

2.8. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pelo 

licenciamento de uma operação urbanística, solicitado pela Associação 

Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral – NERBE/AEBAL;--------------------------------

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

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

licença da atividade de realização de espetáculos de natureza desportiva, 

solicitado pelo Beja Atlético Clube;-------------------------------------------------------------------

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

2.10. – Pedido de isenção do pagamento das taxas de apreciação de 

pedido de autorização especial de vias públicas afetas ao trânsito de 

veículos e emissão de licença de interrupção de trânsito:------------------------------

2.10.1. – CONSDEP – Engenharia e Construção, S.A.;---------------------------------------

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

2.10.2. – Associação Académica do Instituto Politécnico de Beja;------------------

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

2.10.3. – Clube Automóvel do Baixo Alentejo;--------------------------------------------------

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

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

de licenças especiais de ruído, licenças de recinto improvisado e licenças 
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de ocupação de espaço público:------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

2.11.3. – Grupo Desportivo e Cultural do Alcoforado;-------------------------------------

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

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

Capacitação e Inclusão de Beja, C.R.L.;--------------------------------------------------------------

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

2.11.5. – Diocese de Beja;-----------------------------------------------------------------------------------

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

2.11.6. – Grupo de Comerciantes da Avenida Miguel Fernandes;------------------

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

2.11.7. – Santa Casa da Misericórdia de Beja;--------------------------------------------------

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

2.11.8. – Circo Vitor Hugo Cardinali, Ldª;----------------------------------------------------------

Foi deliberado indeferir por maioria com os votos contra dos vereadores 

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

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

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

2.12.1. – Futebol Clube Albernoense;----------------------------------------------------------------

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

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

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

2.12.3. – Coro Juvenil do Carmo;-----------------------------------------------------------------------

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

2.12.4. – Grupo Coral de Baleizão;---------------------------------------------------------------------

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

2.12.5. – Grupo Coral de Mombeja;-------------------------------------------------------------------

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

2.12.6. – Grupo Coral Moças da Aldeia de Santa Clara de Louredo;---------------

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

2.12.7. – Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Neves;-----------------------------

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

2.12.8. – Sociedade Filarmónica Capricho Bejense;-----------------------------------------

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

2.13. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia um de outubro de dois 

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

milhão, seiscentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e noventa e cinco 

euros e vinte e três cêntimos, sendo um milhão, duzentos mil e trinta e 
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um euros e noventa e oito cêntimos de operações orçamentais e 

quatrocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e três euros 

e vinte e cinco 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 dois de outubro de dois mil e dezanove.----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 

Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


