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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 dezanove 

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

2.1. – Criação de taxa no contexto da concretização da transferência de 
competências do Estado para o Município Beja, no domínio da autorização 
de exploração das modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras 
formas de jogo, nomeadamente rifas, tômbolas, sorteios, concursos 
publicitários, concursos de conhecimentos e passatempos, nos termos do 
Decreto-Lei nº 98/2018, de 27 de novembro;-------------------------------------------------- 

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

CDU e submeter a discussão pública.---------------------------------------------------------------

2.2. – Proposta de aprovação da revisão de preços relativa à empreitada 
de requalificação do Jardim do Rossio – Praça Dr. Carlos Moreira, em 
Beringel;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------

2.3. – Proposta de ratificação da aprovação do Loteamento Municipal de 
Equipamentos de Saúde e Assistência – correção de certidão;-----------------------

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

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

2.4.1. – prédio sito na Rua de Lisboa, nº 52, 2º esqº, em Beja, solicitado 
pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja;-

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

2.4.2. – fração B do prédio sito na Rua Natália Correia, nº 10, em Beja, 
solicitado por Banco Comercial Português, S.A.;----------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.-------

2.5. – Pedido de certidão para constituição de comproprietários dos 
prédios denominados Herdade Grande e Herdade da Canada, solicitado 
por António Francisco Casaca – Cabeça de Casal de Herança;------------------------

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

2.6. – Pedido de certidão de aumento de comproprietários do prédio 
denominado Herdade Grande, solicitado por Manuel António Ribeiro – 
Cabeça de Casal de Herança;------------------------------------------------------------------------------

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

2.7. – Projetos para submeter à Assembleia Municipal depois de 
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apreciados pela Comissão de Regulamentos:---------------------------------------------------

2.7.1. – Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do 
Ensino Superior do Município de Beja de Famílias Carenciadas ou 
Numerosas;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi deliberado aprovar por maioria com os votos contra dos vereadores 

da CDU e submeter à Assembleia Municipal.--------------------------------------------------

2.7.2. – 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 à Assembleia 

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

2.7.3. – Regulamento Municipal de Acesso às Portas de Mértola (Baixa de 
Beja) e das Intervenções no Espaço Público;----------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

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

2.8. – Aplicação do Acordo Coletivo de Entidade Pública celebrado entre o 
Município de Beja e o Sindicato dos Trabalhadores da Administração 
Local;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------

2.9. – Proposta de aprovação de acordo no âmbito das obras de 
requalificação do Mercado Municipal celebrado entre o Município de Beja 
e António Manuel Gonçalves Pimentão;-----------------------------------------------------------

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

2.10. – Proposta de aprovação de Editais:--------------------------------------------------------

2.10.1. – Posse administrativa da loja nº 1 (Zoocarnes, Ldª), sita no 
Mercado Municipal de Beja;-------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

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

2.10.2. – Posse administrativa da loja nº 1/2 – exterior (Margarida Maria 
Leitão Dores Caixinha), sita no Mercado Municipal de Beja;---------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

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

2.11. – Procedimentos administrativos inerentes à organização e estrutura 
da Loja Social em parceria com a Associação ESTAR;---------------------------------------

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

2.12. – Manifestação de interesse da empresa Prooptica, S.A. em fazer 
parte do protocolo de cooperação no âmbito do projeto Ótica Solidária;-----

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

2.13. – Proposta de aprovação da Carta de Princípios da Rede de Museus 
do Baixo Alentejo;-----------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2.14. – Proposta de constituição de fundo de maneio para a Divisão de 
Ambiente e Sustentabilidade;----------------------------------------------------------------------------

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

2.15. – Proposta de aprovação do novo valor da comparticipação do 
Município de Beja para a CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo 
Alentejo, no ano 2020;----------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade aprovar a nova comparticipação do 

Município de Beja para a CIMBAL, no valor de quarenta e seis mil, 

cinquenta e oito euros e oitenta e oito cêntimos.------------------------------------------

2.16. – Proposta de aprovação da comparticipação do Município de Beja 
para a RESIALENTEJO – Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M, no 
âmbito da ampliação do Canil/Gatil Intermunicipal;----------------------------------------
Este assunto foi retirado.-----------------------------------------------------------------------------------

2.17. – Proposta de aprovação da comparticipação de 25% do Município 
de Beja nos medicamentos referente ao 4º trimestre de 2019, no âmbito 
do Cartão Municipal Sénior;------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade aprovar a comparticipação do Município 

de Beja, no valor de três mil, oitocentos e vinte e um euros e sessenta e 

três cêntimos.------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.18.1. – União de Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João 
Baptista, no âmbito da realização da 3ª Edição da “Feira das Cavadas”;-------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

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

2.18.2. – Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, no âmbito da realização do 
“Silarca – Festival do Cogumelo 2020”;-------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

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

2.18.3. – Rufar & Bombar – Associação Cultural, no âmbito da realização 
do “IV Bejábombar – Festival de Bombos e Instrumentos Tradicionais”;-------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

dois mil e quinhentos euros.-----------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

2.19.3. – Centro de Cultura e Desporto do Bairro de Nossa Senhora da 
Conceição;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------- 
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2.19.4. – Comissão de Finalistas da Escola Secundário Diogo de Gouveia;----

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

2.19.5. – União de Freguesias de Albernoa e Trindade;-----------------------------------

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

2.19.6. – Ana Ademar Unipessoal, Ldª;-------------------------------------------------------------

Foi deliberado indeferir por maioria com os votos contra dos vereadores 

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

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

2.20.1. – Beja Atlético Clube;-----------------------------------------------------------------------------

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

2.20.2. – Associação Cultural e Recreativa Zona Azul;-------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.20.3. – Jardim-de-infância “O Avião”;-------------------------------------------------------------

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

2.20.4. – Cercibeja – Cooperativa para a Educação, Reabilitação, 
Capacitação e Inclusão de Beja, C.R.I.;--------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------

2.20.5. – Grupo Coral Moços da Aldeia;------------------------------------------------------------

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

2.20.6. – Associação Cantadores do Desassossego;-----------------------------------------

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

2.20.7. – Casa do Povo de Penedo Gordo;--------------------------------------------------------

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

2.20.8. – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Beja;---------

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

2.20.9. – Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Beja;-----------------------------

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

2.20.10. – Fundação Nobre Freire;--------------------------------------------------------------------

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

2.21. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia dezoito de fevereiro 
de dois mil e vinte, verificando-se que o total das disponibilidades é de 
dois milhões, oitenta e seis mil, quinhentos e oitenta euros e quarenta e 
sete cêntimos, sendo um milhão, seiscentos e setenta e um mil, 
novecentos e seis euros e oitenta e oito cêntimos de operações 
orçamentais e quatrocentos e catorze mil, seiscentos e setenta e três 
euros e cinquenta e nove 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 dezanove de fevereiro de dois mil e vinte.-- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


