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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 dois de 

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

2.1. – Proposta de abertura de procedimento para recurso ao crédito 

destinado ao financiamento da obra de reparação da Estrada Municipal 
entre Santa Vitória e Mina da Juliana;---------------------------------------------------------------

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

2.2. – Resposta à exposição apresentada pela Associação Sistema 
Terrestre Sustentável – Zero e consequente submissão à Assembleia 
Municipal do Plano de Intervenção em Espaço Rústico da Fonte dos 
Frades;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

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

2.3. – Propostas de abertura de procedimentos por concurso público:---------

2.3.1. – Alienação de um terreno urbano Lote 2, sito na Rua D. José 
Patrocínio Dias, em Beja;------------------------------------------------------------------------------------

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

2.3.2. – Alienação de um terreno urbano Lote E2, sito na Ligação do Bairro 
do Pelame à Quinta D’El Rey, em Beja;-------------------------------------------------------------

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

2.4. – Propostas de aprovação de minutas:------------------------------------------------------

2.4.1. – Aditamento ao contrato de concessão da exploração de 
estacionamento tarifado de superfície celebrado entre o Município de 
Beja e a DataRede, S.A.;--------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

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

2.4.2. – Contrato de arrendamento para fins não habitacionais, com prazo 
certo, do prédio sito no Largo do Mercado Municipal, s/n, r/c, Fração A, 
em Beja, a celebrar entre José Inácio Luzia, Maria Vitória Vilar Camões e o 
Município de Beja;-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.4.3. – Contrato de comodato a celebrar entre o Município de Beja e o 
Grupo Coral Misto Searas ao Vento da Aldeia da Trindade;----------------------------

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

2.4.4. – Contrato de comodato a celebrar entre o Município de Beja e o 
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Núcleo de Árbitros de Futebol Armando Nascimento;------------------------------------

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

2.5. – Proposta de aprovação de adenda ao protocolo de colaboração 
institucional celebrado entre a Câmara Municipal de Beja e a Associação 
de Condomínios dos Agrupamentos Habitacionais Beja I e Beja II;----------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------

2.6. – Proposta de aprovação das Normas Gerais de Acesso, 
Funcionamento e Utilização da Casa da Cultura de Beja;--------------------------------

Foi deliberado aprovar com o voto de qualidade do senhor Presidente e 

os votos conterá dos vereadores da CDU.-------------------------------------------------------

2.7. – Propostas de abertura de procedimentos concursais comuns para 
recrutamento de pessoal na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado:----------------------------------------------------

2.7.1. – Divisão de Cultura – 1 Técnico Superior na área de Biblioteca e 
Documentação;---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.7.2. – Gabinete de Gestão da Mobilidade – 1 Técnico Superior na área de 
Arquitetura Paisagista/Engenharia Civil/Arquitetura e 1 Assistente Técnico 
para os parques de estacionamento fechados e de superfície e bicicletas 
de uso coletivo;---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.8. – Pedido de certidão de direito de preferência relativo à fração E do 
prédio sito na Rua António Sérgio, nº 17 e 19, em Beja, solicitado por 
Almerinda de Fatima Pires Pernicha;-----------------------------------------------------------------

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

2.9. – Pedido de certidão de destaque de parcelas do prédio sito na Rua 
do Porto, nos 13 e 15, em Trigaches, solicitado por Catarina Rosa Ribeiro – 
Cabeça de Casal de Herança;------------------------------------------------------------------------------

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

2.10. – Pedido de certidão de emparcelamento simples dos prédios 
rústicos denominados, Vinha das Senhoras das Porcas e Monte Coelho, 
Monte dos Pinheiros, e Monte Rosa, sitos em Nossa Senhora das Neves, 
solicitado por Marta Isabel Dimas Pereira;-------------------------------------------------------

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

2.11. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela licença de 
obra no Coval nº 215, Talhão nº 4, do Cemitério de Santa Clara, em Beja, 
solicitado por Tânia Jesus Rodrigues Cavaco Correia;--------------------------------------

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

2.12. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licença especial de ruído, solicitado pela ZARCOS – Associação de 
Músicos de Beja;--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.13. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia um de setembro de 
dois mil e vinte, verificando-se que o total das disponibilidades é de um 
milhão, novecentos e trinta e dois mil, oitocentos e dezanove euros e 
trinta e nove cêntimos, sendo um milhão, quinhentos e quarenta mil, 
quatrocentos e quarenta e três euros e cinquenta e um cêntimos de 
operações orçamentais e trezentos e noventa e dois mil, trezentos e 
setenta e cinco euros e oitenta e oito 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 setembro de dois mil e vinte.---------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


