
 
 

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 quatro de 

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

2.1. – Proposta de aprovação dos Documentos Previsionais da EMAS – 
Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, E.M., para o ano 
2021;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

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

2.2. – Proposta de aprovação de tarifário da EMAS – Empresa Municipal 
de Água e Saneamento de Beja, E.M., para o ano 2021;---------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com os votos contra dos vereadores 

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

2.3. – Nova atualização de repartições de encargos:---------------------------------------

2.3.1. – Reabilitação do Mercado Municipal;----------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

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

2.3.2. – Reabilitação e refuncionalização do edifício da Piscina Descoberta; 

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

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

2.4. – Pedidos de prorrogação de prazos de execução:-----------------------------------

2.4.1. – Empreitada de reabilitação do edifício dos Paços do Concelho, em 
Beja;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.4.2. – Empreitada de instalação de abrigos de passageiros e 
melhoramento de acessibilidades;--------------------------------------------------------------------

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

2.5. – Propostas de ratificação:--------------------------------------------------------------------------

2.5.1. – Protocolo de parceria celebrado entre a Alentejo XXI – Associação 
de Desenvolvimento Integrado do meio Rural e o Município de Beja;-----------

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

2.5.2. – Protocolo de colaboração técnica e financeira, celebrado entre a 
APA – Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. e o Município de Beja;-------------

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

2.5.3. – Acordo de colaboração celebrado entre o Ministério da Educação 
e o Município de Beja;----------------------------------------------------------------------------------------
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Foi deliberado ratificar por unanimidade.-------------------------------------------------------

2.6. – Proposta de atualização do protocolo de transportes escolares;---------

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

2.7. – Proposta de alteração aos protocolos de refeições escolares;-------------

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

2.8. – Proposta de alteração ao contrato celebrado entre a Câmara 
Municipal de Beja e o Dia Portugal Supermercados, S.A.;-------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------

2.9. – Proposta de alteração do Plano de Pormenor do Parque Ambiental 
do Montinho;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

2.10.1. – fração A do prédio sito na Rua da Infantaria 17, nº 3 r/c, em Beja, 
solicitado por Ricardina Rosa Nobre Faleiro Simões;---------------------------------------

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

2.10.2. – fração A do prédio sito na Rua Dr. Afonso Costa, nº 15, em Beja, 
solicitado por Cláudia Silva – Remax Ideal IV;---------------------------------------------------

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

2.10.3. – fração A do prédio sito na Praça da República, nos 23, 24 e 25 e 
Rua dos Infantes, nos 2, 4, 6 e 8 , em Beja, solicitado por Maria do Rosário 
Valente Rebelo Pinto Palma Ramalho;--------------------------------------------------------------

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

2.10.4. – frações LAC, EAJ e ARA do prédio sito na Rua Ilha da Madeira, nº 
2, em Beja, solicitado por Atlantitradition, Ldª;------------------------------------------------

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

2.10.5. – fração M do prédio sito na Rua António Sérgio, nº 11, 2º esqº, 
em Beja, solicitado por António Henrique de Almeida Rodrigues Fonseca;---

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

2.11. – Pedido de certidão de destaque de parcela de terreno do prédio 
denominado “Vale de Rocins”, sito na União de Freguesias de Salvada e 
Quintos, solicitado por José António Rodrigues Brissos Ramos;---------------------

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

2.12. – Pedido de prorrogação de prazo de direito de superfície sobre o 
prédio sito na Rua João Afonso de Beja, nº 2, em Beja, solicitado por 
Patrícia Margarida de Carvalho dos Santos Duarte Loução Patriarca;------------

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

2.13. – Proposta de abertura de procedimento concursal para constituição 
de reservas de recrutamento para Assistente Operacional/Auxiliar de Ação 
Educativa, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado;---------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------
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2.14. – Proposta de atribuição de fundo de maneio ao Serviço Municipal 
de Proteção Civil;-------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------

2.15. – Proposta de transferência de verba para os Agrupamentos de 
Escolas de Beja, no âmbito da atividade regular da educação pré-escolar e 
do 1º ciclo do Ensino Básico 2020/2021;-----------------------------------------------------------

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

2.16. – Propostas de apoio:--------------------------------------------------------------------------------

2.16.1. – Associação de Defesa do Património de Beja, no âmbito da 
exposição fotográfica “adpBeja 40 anos”;---------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade a atribuição de um apoio 

financeiro no valor de mil setecentos e cinquenta euros.----------------------------

2.16.2. – Futebol Clube Albernoense, no âmbito da candidatura ao 
Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas;------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade a atribuição de um apoio 

financeiro no valor de dois mil quinhentos euros.------------------------------------------

2.17. – Pedido de anulação da concessão a título perpétuo do Coval nº 162 
do Cemitério Municipal de Beja, solicitado por Anabela Cantiga Afonso 
Ourives de Oliveira;---------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade dar sem efeito a concessão, mediante o 

reembolso da taxa já paga pela requerente e mediante a devolução ao 

Município, por parte daquela, do alvará de concessão.---------------------------------

2.18. – Pedido de pagamento em prestações mensais do Coval nº 172 do 
Cemitério Municipal de Beja, solicitado por Manuel Fernando do Carmo 
Montraz;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.19. – Pedido de emissão de parecer sobre a proposta de escala de 
turnos das farmácias para o ano 2021 do Município de Beja;-------------------------

Foi deliberado por unanimidade emitir parecer favorável.---------------------------

2.20. – Proposta de devolução da TRIU relativa ao projeto para ampliação 
de estrutura residencial para idosos da Mansão de São José;-------------------------

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

2.21. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído e licenças de ocupação de espaço público:----

2.21.1. – Arruaça – Associação Juvenil;-------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

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

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

2.21.3. – Junta de Freguesia de Beringel;----------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------

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

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

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

2.22.2. – Associação Cultural e Recreativa Zona Azul;-------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------

2.23. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia três de novembro de 
dois mil e vinte, verificando-se que o total das disponibilidades é de dois 
milhões, quinhentos e dezanove seiscentos e setenta e seis mil, trezentos 
e oitenta e dois euros e oitenta e oito cêntimos, sendo dois milhões, 
duzentos e cinquenta e seis mil, duzentos e oitenta e seis euros e noventa 
e cinco cêntimos de operações orçamentais e quatrocentos e vinte mil, 
noventa e cinco euros e noventa e três 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 quatro de novembro de dois mil e vinte.----- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


