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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 quatro de 

março de dois mil e vinte, as propostas a seguir discriminadas, 

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

2.1. – Proposta de aprovação de protocolo de parceria a celebrar entre a 

Confederação do Comércio e Serviços de Portugal e a Câmara Municipal 

de Beja;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.2. – Proposta de aprovação de aditamento ao protocolo de cooperação 

e colaboração celebrado entre a Associação Cantinho dos Animais e a 

Câmara Municipal de Beja;---------------------------------------------------------------------------------

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

2.3. – Proposta de ratificação do acordo de cooperação a celebrar entre o 

Município de Beja e a Pedra Angular – Associação dos Amigos do 

Património da Diocese de Beja;-------------------------------------------------------------------------

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

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

2.4.1. – Atribuição de Benefícios Fiscais do Município de Beja;----------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a discussão pública.-

2.4.2. – Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos da RESIALENTEJO – 

Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M.;------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

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

2.5. – Proposta de aprovação de contratos:-----------------------------------------------------

2.5.1. – de arrendamento para fim comercial a celebrar entre Maria 

Teresa Agostinho dos Reis Fernandes Jacinto e a Câmara Municipal de 

Beja;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.5.2. – de conceção da cafetaria do Pax-Júlia Teatro Municipal a celebrar 

entre a Câmara Municipal de Beja e Tomás Filipe Parreira Guerreiro;-----------

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

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

2.6.1. – prédio sito na Rua do Forno, nº 11, em Beja, solicitado por 

MEDIBEJA – Sociedade de Mediação Imobiliária, Ldª;-------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.-------
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2.6.2. – prédio sito na Rua Dr. António José de Almeida, nº 12, em Beja, 

solicitado por Jorge Miguel de Oliveira Caetano;---------------------------------------------

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

2.6.3. – prédio sito na Rua Natália Correia, nº 8, 2º dtº, em Beja, solicitado 

por Maria de Fátima Marques Alegria, Cabeça de Casal de Herança;-------------

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

2.6.4. – fração A do prédio sito na Rua de Mértola, n
ºs

 28, 30, 32 e 34, em 

Beja, solicitado pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e 

Automóveis de Beja; ------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.6.5. – fração G do prédio sito na Rua dos Infantes, nº 3, 1º andar, em 

Beja, solicitado por Maria Luísa da Cruz Viegas Neves;------------------------------------

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

2.6.6. – fração H do prédio sito na Rua dos Infantes, nº 3, 2º andar, em 

Beja, solicitado por Maria Luísa da Cruz Viegas Neves;------------------------------------

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

2.7. – Pedido de prorrogação do prazo para a apresentação da 

comunicação prévia com vista à realização da operação urbanística sita na 

ligação do Bairro do pelame à Quinta D’El Rey, Lote 53, em Beja, solicitado 

por António José Vargas Gatinho;----------------------------------------------------------------------

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

2.8. – Proposta de aprovação de Edital – Exumação de cadáveres;----------------

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

2.9. – Propostas de atribuição de subsídios:-----------------------------------------------------

2.9.1. – Associação Sementes de Vida, 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 subsídio no valor de mil 

euros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.9.2. – Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança, 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 subsídio no valor de mil 

euros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.9.3. – Centro Social e Cultural Imaculada Conceição de Salvada, 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 subsídio no valor de mil 

euros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.9.4. – Associação de Defesa do Património de Beja, no âmbito da 

realização de atividades no ano 2020;---------------------------------------------------------------
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Foi deliberado por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU 

atribuir um subsídio no valor de três mil euros para a Festa do Azulejo e 

um subsídio no valor de mil setecentos e cinquenta euros para a Festa 

das Maias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.9.5. – Associação Juvenil Lendias d’Encantar, no âmbito da realização do 

FITA – Festival Internacional de Teatro do Alentejo;----------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de dez mil 

euros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.9.6. – Programa de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo 2020 – 

1ª Tranche;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade aprovar a 1ª tranche, no valor de 

cinquenta e quatro mil e oitocentos euros, a transferir para as 

associações do concelho com oferta desportiva.-------------------------------------------

2.10. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

de licenças especiais de ruído, licença de recinto improvisado e licença de 

ocupação de espaço público:-----------------------------------------------------------------------------

2.10.1. – Louredense Futebol Clube;-----------------------------------------------------------------

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

2.10.2. – União Desportiva Cultural Beringelense;-------------------------------------------

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

2.10.3. – Tempo Castiço – Associação de Jovens;---------------------------------------------

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

2.10.4. – Comissão de Festas de São Matias;----------------------------------------------------

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

2.10.5. – Comissão de Finalistas da Escola Secundária D. Manuel I;---------------

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

2.10.6. – Instituto Politécnico de Beja;--------------------------------------------------------------

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

2.10.7. – Centro de Paralisia Cerebral de Beja;-------------------------------------------------

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

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

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

2.11.1. – Maddogs Beja Basket Clube;---------------------------------------------------------------

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

2.11.2. – Casa do Povo de Nossa Senhora das Neves;--------------------------------------

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

2.11.3. – Grupo Coral Misto Searas ao Vento da aldeia da Trindade;-------------

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

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

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

2.11.5. – Patronato de Santo António;--------------------------------------------------------------
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Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------

2.12. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia três de março de dois 

mil e vinte, verificando-se que o total das disponibilidades é de um milhão, 

cento e quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta e cinco euros e doze 

cêntimos, sendo setecentos e quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta e 

um euros e setenta e seis cêntimos de operações orçamentais e 

quatrocentos e seis mil, setenta e três euros e trinta e seis 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 março de dois mil e vinte.------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 

Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


