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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 dezasseis 

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

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

2.1. – Pedido de dispensa de processo autónomo de Avaliação Ambiental 

relativo ao Plano de Intervenção em Espaço Rústico da Herdade de 

Travessos de Baixo;---------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.2. – Proposta de aprovação de elaboração do Plano de Intervenção em 

Espaço Rústico da Herdade da Figueirinha;------------------------------------------------------

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

2.3. – Proposta de aprovação de aditamentos a Acordos celebrados no 

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

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

2.4. – Proposta de abertura de concurso público para alienação do Lote 7 

do Loteamento da Abegoaria sito na Rua da Lavoura, em Beja;---------------------

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

2.5. – Proposta de adjudicação e aprovação da minuta de contrato avulso 

da empreitada de valorização turística da albufeira dos Cinco Réis;--------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

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

2.6. – Proposta de rejeição das listas de erros e omissões da empreitada 

de requalificação do Mercado Municipal de Beja;-------------------------------------------

Foi deliberado rejeitar por unanimidade as listas de erros e omissões 

apresentadas pelos concorrentes.--------------------------------------------------------------------

2.7. – Proposta de ratificação de protocolo a celebrar entre o Município de 

Beja e a Rodoviária do Alentejo no âmbito do PART – Programa de Apoio à 

Redução Tarifária;-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.8. – Proposta de aprovação de Edital para efeitos de arrendamento rural 

de campanha do prédio rústico denominado “Courela Atalaia”;--------------------

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

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

2.9.1. – Fração M do prédio sito na Avenida Ramiro Correia, nº 49, 2º 

tardoz dtº, em Beja, solicitado pela Conservatória dos Registos Prediais, 

Comércio e Automóveis de Beja;-----------------------------------------------------------------------
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Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.-------

2.9.2. – Fração S do prédio sito na Avenida Ramiro Correia, nº 49, 

arrecadação 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.-------

2.9.3. – Prédio sito no Largo 9 de Abril, nº 11, em Beja, solicitado pela 

Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja;---------

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

2.9.4. – Prédio sito na Rua das Agroalimentares, nº 4 ex-Ferragial do 

Moinho, em Beja, solicitado pelo Novo Banco, S.A.;----------------------------------------

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

2.9.5. – Prédio sito na Rua do Fomento, nº 1 – Parque Industrial de Beja, 

solicitado pelo Novo Banco, S.A.;-----------------------------------------------------------------------

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

2.9.6. – Prédio sito no Parque Industrial de Beja, lote 14-A e 14-B, 

solicitado pelo Novo Banco, S.A.;-----------------------------------------------------------------------

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

2.9.7. – Fração F do prédio sito na Rua Pablo Neruda, nº 12, 1º dtº, em 

Beja, solicitado por António Faustino Eugénio, Cabeça de Casal de 

Herança;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.10. – Pedidos de certidão de destaque de parcelas:-------------------------------------

2.10.1. – Prédio sito na Rua Marquês de Pombal, n
os

 64 e 66, em Cabeça 

Gorda, solicitado por Antónia Rita Pelengana Robelo – Cabeça de Casal de 

Herança;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.10.2. – Prédio sito na Rua Marquês de Pombal, n
os

 55 e 57-A, em Cabeça 

Gorda, solicitado por Isolina das Neves Rifana – Cabeça de Casal de 

Herança;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.11. – Proposta de abertura de procedimentos concursais comuns para 

ocupação de postos de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado;----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.12. – Proposta de alteração ao Regulamento de Atribuição de Bolsas de 

Estudo a Alunos do Ensino Superior do Município de Beja de Famílias 

Numerosas Carenciadas;------------------------------------------------------------------------------------

Este assunto foi retirado.-----------------------------------------------------------------------------------

2.13. – 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, solicitado pela 
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CONSDEP – Engenharia e Construção, S.A.;------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.15.1. – Beja Basket Clube;-------------------------------------------------------------------------------

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

2.15.2. – Associação de Reformados de Cabeça Gorda;----------------------------------

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

2.16. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia quinze de outubro de 

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

dois milhões, oitenta e dois mil, novecentos e quarenta e seis euros e 

trinta e um cêntimos, sendo um milhão, seiscentos e sessenta e cinco mil, 

trezentos e oitenta e dois euros e trinta e sete cêntimos de operações 

orçamentais e quatrocentos e dezassete mil, quinhentos e sessenta e três 

euros e noventa e quatro 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 dezasseis de outubro de dois mil e 

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

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 

Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


