
 
 

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

2.1. – Proposta de aprovação do tarifário de resíduos sólidos urbanos do 
Município de Beja para 2020;-----------------------------------------------------------------------------

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

2.2. – Proposta de aprovação de Edital – Serviços e respetivos preços a 
praticar no Parque de Campismo Municipal de Beja;-------------------------------------- 

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

2.3. – Proposta de adjudicação e aprovação da minuta de contrato da 
empreitada de reabilitação do edifício do Mercado Municipal de Beja;--------

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

2.4. – Proposta de aprovação da conta final da empreitada de 
reestruturação da zona pedonal, ciclovia e estacionamento entre a 
Avenida do Brasil e Rua Tenente Salgueiro Maia;--------------------------------------------

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

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

2.5.1. – empreitada de construção do edifício CEBAL;-------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

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

2.5.2. – alienação do Lote 7 do edifício municipal sito na Rua Dr. Afonso 
Costa, nº 39, 1º dtº, em Beja;-----------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com os votos contra dos vereadores 

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

2.6. – Não oponibilidade do direito de reversão, pelo Município de Beja, 
em caso de execução judicial sobre o prédio urbano habitacional, sito na 
Praceta António Botto, nº 4, Bairro Nossa Senhora da Conceição, em Beja, 
solicitado por Dora Revez Ralha;------------------------------------------------------------------------

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

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

2.7.1. – prédio sito na Rua General Teófilo da Trindade, nº 47, em Beja, 
solicitado pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e 
Automóveis de Beja;-------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.7.2. – fração F do prédio sito na Rua Natália Correia, nº 8, em Beja, 
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solicitado por LIDERINVESTE, Sociedade de Mediação Imobiliária, 
Unipessoal, Ldª;---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.7.3. – prédio sito na Rua 1º de Dezembro, nº 17, em Beja, solicitado por 
Maria de Jesus Martins Monteiro Páscoa;--------------------------------------------------------

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

2.7.4. – prédio sito na Rua das Portas de Moura, nº 24, em Beja, solicitado 
por Bruno Miguel da Silva Matos;----------------------------------------------------------------------

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

2.7.5. – prédio sito na Rua das Portas de Moura, nº 26, em Beja, solicitado 
por Bruno Miguel da Silva Matos;----------------------------------------------------------------------

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

2.7.6. – prédio sito na Rua da Branca, nº 45, em Beja, solicitado por 
Armando Rocha da Lança Castanho;-----------------------------------------------------------------

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

2.7.7. – prédio sito na Rua de Mértola, nº 33, em Beja, solicitado por 
António Gomes Pinto;-----------------------------------------------------------------------------------------

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

2.7.8. – prédio sito na Rua Conselheiro Menezes, nº 18, em Beja, solicitado 
por Perpétua Francisca Vargas;--------------------------------------------------------------------------

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

2.8. – Proposta de aprovação de alteração ao Regulamento de Atribuição 
de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino Superior do Município de Beja de 
Famílias Numerosas Carenciadas e submeter à Comissão de Regulamentos 
da Assembleia Municipal;-----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Comissão de 

Regulamentos da Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------

2.9. – Proposta de aprovação de alteração ao Regulamento Interno da Loja 
Social e do protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de Beja e a 
Associação Estar;-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.10. – Propostas de aprovação de protocolos:------------------------------------------------

2.10.1. – protocolo de parceria no âmbito do Projeto Transporte a Pedido 
a celebrar entre a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Alentejo e os Municípios de Reguengos de Monsaraz, Moura, Beja, 
Mértola e Odemira;---------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.10.2. – protocolo de colaboração no âmbito da alteração da rede de TDT 
a celebrar entre o Município de Beja e a ANACOM – Autoridade Nacional 
de Comunicações;-----------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------
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2.11. – Pedido de adesão ao protocolo de cooperação no âmbito do 
projeto Ótica Solidária, pela Proótica – Sociedade de Ótica e 
Representações, Ldª e aceitação dos donativos ao abrigo do mecenato 
social;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------

2.12. – Proposta de aprovação de adendas ao protocolo celebrado entre a 
Alentejo XXI – Associação de Desenvolvimento Integrado do Meio Rural e 
o Municipio de Beja;-------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.13. – Proposta de aprovação de acordos no âmbito das obras de 
requalificação do Mercado Municipal de Beja a celebrar com Maria de 
Fátima dos Santos Mendes Sanches e com João Galamba, Unipessoal, Ldª;-

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

2.14. – Proposta de aprovação de aditamento ao acordo celebrado no 
âmbito das obras de requalificação do Mercado Municipal de Beja com 
Carla Maria Ramos Barrocas;-----------------------------------------------------------------------------

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

2.15. – Proposta de constituição de fundos de maneio, para pagamento de 
despesas urgentes e inadiáveis até final de 2020;--------------------------------------------

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

2.16. – Proposta de transferências para instituições em 2020;-----------------------

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

2.17. – Proposta de transferências para as freguesias do concelho em 
2020;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.18. – Transferência para as freguesias do concelho das verbas 
correspondentes à compensação dos membros de mesa, no âmbito da 
eleição para a Assembleia da República de 06 de outubro de 2019;--------------

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

2.19. – Pedidos de apoios financeiros:--------------------------------------------------------------

2.19.1. – SOLIM – Associação de Solidariedade Imigrante, no âmbito do 
Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições Particulares 
de Solidariedade Social do Concelho de Beja;--------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

mil euros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.19.2. – Associação de Jovens Carpe Diem na Aldeia, 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 apoio financeiro no valor de 

cem euros.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.20. – Prestação de serviços jurídicos – dívidas de rendas de 
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habitação/processos encaminhados e respetivas declarações de confissão 
de dívida e acordo de pagamento;--------------------------------------------------------------------

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

2.21. – Pedido de isenção das taxas devidas por transladação de coval para 
um ossário, solicitado por Esmeralda de Jesus Lança Silva Troles;-----------------

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

2.22. – 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 
Electro Planície, Ldª;--------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.23. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído e licença de recinto improvisado:--------------------

2.23.1. – Comissão de Finalista da Escola D. Manuel I;------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.23.2. – Comissão de Festas de Quintos;---------------------------------------------------------

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

2.23.3. – Associação Cultural e Recreativa dos Moradores de Porto Peles;---

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

2.24. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativos à cedência de 
transportes:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.24.1. – Clube Desportivo de Beja;-------------------------------------------------------------------

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

2.24.2. – Associação Cultural e Desportiva de Penedo Gordo;------------------------

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

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

Foi deliberado isentar por unanimidade e atribuir um apoio financeiro no 

valor de quinhentos euros.--------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

2.25. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia vinte e um de janeiro 
de dois mil e vinte, verificando-se que o total das disponibilidades é de um 
milhão, seiscentos e dezasseis mil, setecentos e cinquenta e três euros e 
noventa e sete cêntimos, sendo um milhão, cento e noventa e sete mil, 
cento e noventa e cinco euros e sessenta e quatro cêntimos de operações 
orçamentais e quatrocentos e dezanove mil, quinhentos e cinquenta e 
oito euros e trinta e três 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 vinte e dois de janeiro de dois mil e vinte.-- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


