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Ata em minuta;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nos termos e para os efeitos do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, foram aprovados na reunião pública de câmara de dois de 

agosto de dois mil e dezassete, as propostas a seguir discriminadas, 

constituindo o presente documento e os originais dos referidos 

documentos, a ata em minuta:-------------------------------------------------------------------------- 

 

1. – Período de Antes da Ordem do Dia;-----------------------------------------------------------

1.1. – Proposta de aprovação da ata n
o
 14/2017, relativa à reunião de 

câmara realizada em dezanove de julho de dois mil e dezassete, que 

colocada à votação de acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da 

Lei nº 75/2013, de doze de setembro e depois de previamente distribuída 

por todos os eleitos foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------- 

 

2. – Ordem do Dia;----------------------------------------------------------------------------------------------

2.1. – Proposta de alteração ao programa de concurso quanto à 

classificação dos concorrentes relativo ao concurso público para a 

adjudicação da venda de 15 lotes de terreno, sitos na União de Freguesias 

de Beja (Salvador e Santa Maria da Feira), em área abrangida pelo Plano de 

Pormenor de Ligação do Bairro do Pelame à Quinta D’El Rey, em Beja.--------

Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 

 

2.2. – Necessidade de prorrogação do prazo de pagamento das rendas 

inerentes ao Acordo de Realojamento Temporário e ao contrato de 

arrendamento relativo ao Café Melodia até final de 2017 – empreitada de 

Centro de Arqueologia e Artes.--------------------------------------------------------------------------

Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 

 

2.3. – Proposta de aprovação de revisão de preços.----------------------------------------

2.3.1. – Empreitada de reabilitação do antigo edifício do Clube Bejense 

(Espaço Criativo), cujo valor é nulo.----------------------------------------------------

Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 

 

2.3.2. – Empreitada de requalificação da Rua General Teófilo da Trindade, 

em Beja, cujo valor é de dezasseis mil, seiscentos e oitenta e cinco euros e 

quarenta e nove cêntimos a pagar pelo empreiteiro.------------------------------

Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 
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2.4. – Proposta de acordo de pagamento a título executivo relativo à 

componente de apoio à família a celebrar entre o Município de Beja e a 

encarregada de educação Maria Alice Horta Palma Amador.-------------------------

Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 
 

2.5. – Pedido de indemnização por danos causados em viatura, solicitado 

por Ricardo Ferreira.-------------------------------------------------------------------------------------------

Indeferido por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------- 

 

2.6. – Pedido de anulação de fatura/recibo nº 004/2425, emitido em doze 

de julho de dois mil e dezassete, em nome de Joana de Freitas Nunes, no 

valor de cinquenta e seis euros e noventa e quatro cêntimos.-----------------------

Anulado por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.7. – Pedidos de certidão de direito de preferência.------------------------------

2.7.1. – Prédio sito na Rua Maestro Sousa Morais, nº 17, em Beja, 

solicitado por António Aleixo Baião.------------------------------------------------------------------

Aprovado por unanimidade não exercer o direito de preferência.-------------- 
 

2.7.2. – Prédio sito na Rua Alferes Malheiro, nº 56, em Beja, solicitado por 

Mário Manuel da Silva Vilela.-----------------------------------------------------------------------------

Aprovado por unanimidade não exercer o direito de preferência.-------------- 
 

2.7.3. – Prédio sito na Rua Dr. Bento Gil, nº 11, em Beja, solicitado por 

António Aleixo Baião.------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado por unanimidade não exercer o direito de preferência.-------------- 
 

2.8. – Pedido de certidão comprovativa de destaque de parcela, relativa 

ao prédio sito na Rua Marquês de Pombal, n
os

 18 e 18-A, em Cabeça 

Gorda, solicitado por Joaquim Braz Segurado Cabeça de Casal de Herança.-

Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 
 

2.9. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas:----------------------------------------

2.9.1. – Solicitado pela Comissão de Festas de São Matias, a isenção do 

pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído e 

licença de recinto improvisado, no âmbito da realização das Festas em 

Honra de Nossa Senhora do Rosário.----------------------------------------------------------------

Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 
 

2.9.2. – Solicitado pela Associação Juventude Baleizoeira, a isenção do 

pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de duas viaturas todo-

o-terreno, no âmbito da realização da 5ª Maratona de BTT Entre Vinhas e 
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Olivais e Taça de Maratonas CPC Beja.--------------------------------------------------------------

Aprovado por maioria com a abstenção do vereador José Velez.---------------- 

 

2.9.3. – Solicitado pela Associação Cultural e Desportiva de Penedo Gordo, 

a isenção do pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de 

transporte para uma deslocação a Vila Nova de Mil Fontes.---------------------------

Aprovado por maioria com a abstenção do vereador José Velez.---------------- 

 

2.9.4. – Solicitado pela Associação CAIS, a isenção do pagamento das taxas 

devidas e relativas à cedência de transporte para uma deslocação à 

Batalha.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado por maioria com a abstenção do vereador José Velez.---------------- 

 

2.9.5. – Solicitado pelo Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da 

Esperança, a isenção do pagamento das taxas devidas e relativas à 

cedência de transporte para uma deslocação a Viana do Castelo.-----------------

Aprovado por maioria com a abstenção do vereador José Velez.---------------- 

 

2.9.6. – Solicitado pela Sociedade Filarmónica 24 de Outubro, a isenção do 

pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de veículos de apoio 

ao Trail pelos caminhos de Baleizão.-----------------------------------------------------------------

Aprovado por maioria com a abstenção do vereador José Velez.---------------- 

 

2.9.7. – Solicitado pela Fundação Sã Barnabé, a isenção do pagamento das 

taxas devidas e relativas à cedência de transporte para uma deslocação a 

São Torpes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado por maioria com a abstenção do vereador José Velez.---------------- 

 

2.9.8. – Solicitado pelo Grupo Coral de Beja, a isenção do pagamento das 

taxas devidas e relativas à cedência de transporte para uma deslocação a 

Porto Covo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado por maioria com a abstenção do vereador José Velez.---------------- 

 

2.10. – Resumo diário de tesouraria relativo ao dia um de agosto de dois 

mil e dezassete, verificando-se que o total das disponibilidades é de dois 

milhões, cento e sete mil, quatrocentos e cinquenta e nove euros e 

oitenta e um cêntimos, sendo um milhão, quinhentos e trinta mil, 

quatrocentos e trinta e três euros e sessenta e sete cêntimos de 

operações orçamentais e quinhentos e cinquenta e sete mil, vinte e seis 

euros e catorze cêntimos de operações não orçamentais.-----------------------

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------- 
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Foi incluído na reunião o seguinte assunto:------------------------------------------------------

2.11. – Proposta de direito de preferência relativo ao prédio rústico 

denominado “Courela da Borja”, com a área de 1,3375hect, sito na União 

das Freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da Feira), em Beja, pelo 

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

Aprovado por unanimidade exercer o direito de preferência.---------------------- 
 

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, datado de vinte e dois de outubro de dois mil e 

treze, para secretariar as reuniões do órgão executivo, redigi e subscrevo.-- 

 

Paços do Concelho de Beja, em dois de agosto de dois mil e dezassete.------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Vice-Presidente 
 

 

____________________________ 

Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado  
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