
 
 

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 sete de 

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

2.1. – Proposta de aprovação de protocolos:---------------------------------------------------

2.1.1. – Parceria a celebrar entre a CDP – Associação de Caravanismo de 
Portugal e o Município de Beja;-------------------------------------------------------------------------

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

2.1.2. – Cooperação entre o Instituto de Emprego e Formação Profissional, 
o ACM – Alto Comissariado para as Migrações e o Município de Beja;----------

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

2.2. – Proposta de aprovação de adenda ao protocolo celebrado entre a 
Alentejo XXI – Associação de Desenvolvimento Integrado do Meio Rural e 
o Município de Beja;-------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.3. – Plano de Intervenção em Espaço Rústico no Monte da Navarra – 
Proposta de aprovação e submissão a discussão pública e prorrogação de 
prazo;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade submeter o PIER no Monte da Navarra a 

discussão pública e deferir o pedido de prorrogação de prazo para 

elaboração do mesmo.---------------------------------------------------------------------------------------

2.4. – Proposta de deliberação de não caducidade do processo do Plano 
de Pormenor das Terras Frias;----------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade a não caducidade do processo 

do Plano de Pormenor das Terras Frias.-----------------------------------------------------------

2.5. – Proposta de aprovação de Memorando de Entendimento entre o 
Município de Beja e JPTREH, UNIPESSOAL, Ldª;------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

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

2.6. – Proposta de aprovação de minuta de contrato promessa de compra 
e venda do Lote 2, sito na Rua D. José Patrocínio Dias a celebrar entre o 
Município de Beja e a Primaworld, S.A.;------------------------------------------------------------
Retirado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.7. – Proposta de abertura de concurso público para “Alienação de um 
Terreno Urbano” Horta da Água Doce, Lote 53 – Parque Industrial- Beja” e 
nomeação do respetivo júri;-------------------------------------------------------------------------------
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Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------

2.8. – Proposta de outorga da escritura notarial de justificação para efeitos 
de aquisição por usucapião dos edifícios das Escolas Primárias de Santa 
Vitória, Nossa Senhora das Neves, São Brissos, Salvada e Albernoa;--------------

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

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

2.9.1. – prédio sito na Rua da Esperança, nº 42, em Beja, solicitado por 
Arlete Maria Rodrigues Martins Páscoa;-----------------------------------------------------------

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

2.9.2. – prédio sito na Rua da Fonte Mouro, nº 33 – Bairro da Esperança, 
em Beja, solicitado por  Palavras Colossais, S.A.;----------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.-------

2.9.3. – prédio sito na Rua Ezequiel Soveral Rodrigues, nº 20, 1º dtº, em 
Beja, solicitado por  Custódia Maria Gandaia Rita;-------------------------------------------

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

2.10. – Pedido de certidões de aumento de comproprietários – prédio 
denominado “Carreira dos Seguros” sito em Nossa Senhora das Neves e 
prédio denominado “Fontainhas” sito na União de Freguesias de Beja de 
Salvador e Santa Maria, solicitado por Carlos Filipe Carocinho Neves de 
Mira;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.11. – Proposta de aprovação e submissão a consulta pública do Projeto 
de Regulamento do Parque de Campismo Municipal de Beja;------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter o projeto de 

Regulamento a consulta pública.----------------------------------------------------------------------

2.12. – Proposta de alteração à tabela de preços do Parque de Campismo 
Municipal de Beja;-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.13. – Transferência de verba para a CIMBAL – Comunidade 
Intermunicipal do Baixo Alentejo, no âmbito de serviços prestados na 
realização de testes diagnósticos para a COVID-19;-----------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e transferir uma verba no valor 

de quatro mil e setecentos euros para a CIMBAL.------------------------------------------

2.14. – Pedidos de apoios financeiros no âmbito do Programa A/Apoio ao 
Funcionamento Regular das Instituições Particulares de Solidariedade 
Social do Concelho de Beja:--------------------------------------------------------------------------------

2.14.1. – Associação Humanitárias dos Dadores de Sangue;---------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor 

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

2.14.2. – ADASD – Associação de Desenvolvimento Sociocultural e 
Desportivo do Bairro da Base Aérea 11;------------------------------------------------------------
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Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor 

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

2.14.3. – ADiBA – Associação dos Diabéticos do Baixo Alentejo;--------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor 

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

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

Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor 

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

2.14.5. – Centro Infantil Coronel Sousa Tavares;----------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor 

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

2.14.6. – Centro Social e Cultural da Imaculada Conceição;----------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor 

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

2.14.7. – Cercibeja – Cooperativa para Inclusão, Capacitação e Reabilitação 
de Beja, C.R.L.;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor 

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

2.14.8. – Fundação Nobre Freire;-----------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor 

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

2.14.9. – Patronato de Santo António;--------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor 

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

2.15. – Pedido de apoio financeiro, solicitado pela Caixa Social e Cultural 
do Pessoal da Câmara Municipal de Beja;---------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor 

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

2.16. – Proposta de atribuição de subsídios à atividade regular das 
Associações Culturais do Concelho de Beja, no âmbito do PAMA – 
Programa de Apoio ao Movimento Associativo 2021;-------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir os subsídios que 

totalizam o valor de setenta e um mil e quinhentos e cinquenta euros.-----

2.17. – Proposta de atribuição de Bolsas de Estudo a alunos do Ensino 
Superior do Município de Beja de Famílias Numerosas e Carenciadas – 
Lista Definitiva;----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.18. – Pedido de pagamento de prestações das taxas devidas por 
ocupação de espaço publico com esplanada anos 2016, 2017, 2018 e 
2019, solicitado por Maria Isabel Gonçalves Rosa Ratinho;-----------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------
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2.19. – Proposta de isenção de taxas de ocupação de espaço público com 
esplanadas;----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.20. – Proposta de atribuição de Medalhas de Bons Serviços Municipais 
no ano 2021;--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.------------------------------------------------------- 
2.21. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia seis de abril de dois 
mil e vinte e um, verificando-se que o total das disponibilidades é de três 
milhões, trezentos e quarenta mil e dezassete euros e trinta e nove 
cêntimos, sendo dois milhões, novecentos e vinte e um mil, seiscentos e 
dezasseis euros e oitenta e oito cêntimos de operações orçamentais e 
quatrocentos e dezoito mil e quatrocentos euros e cinquenta e um 
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 sete de abril de dois mil e vinte e um.---------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


