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

2.1. – Propostas de aprovação de apresentação de candidaturas:-----------------

2.1.1. – Linha de Apoio à Sustentabilidade da Turismo de Portugal;--------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------

2.1.2. – Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano – Instalação de 
Abrigos de Passageiros e Acessibilidades;---------------------------------------------------------

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

2.2. – Proposta de aprovação de projetos:-------------------------------------------------------

2.2.1. – Reabilitação de Troços da Muralha de Beja;----------------------------------------

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

2.2.2. – Instalação de Abrigos de Passageiros e Acessibilidades;--------------------

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

2.3. – Proposta de aprovação da 1ª Alteração ao Loteamento Municipal 
Para Atividades Económicas – Área Norte;-------------------------------------------------------

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

2.4. – Proposta de aprovação da Alteração ao Plano de Pormenor da Rua 
D. Manuel I e Alferes Malheiro, em Beja;----------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

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

2.5. – Proposta de alienação do edifício sito na Rua João Afonso de Beja, 
nº 10, em Beja;----------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado adjudicar por maioria com os votos contra dos vereadores 

da CDU a venda do edifício a Alexandra Isabel de Campos Ribeiro, pelo 

valor global de 88.500,00 €.-------------------------------------------------------------------------------

2.6. – Proposta de aprovação de revisões de preços:--------------------------------------

2.6.1. – Empreitada de reabilitação de edifícios de habitação social de 
propriedade mista;----------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.6.2. – Empreitada de construção de sala polivalente – antiga Escola do 
Padrão, em Nossa Senhora das Neves;--------------------------------------------------------------

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

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

2.7.1. – Protocolo de cooperação celebrado entre o Município de Beja e o 
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Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.;------------------------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade.-------------------------------------------------------

2.7.2. – Protocolo de parceria a celebrar entre o Município de Beja e o 
Centro de Paralisia Cerebral de Beja;----------------------------------------------------------------

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

2.7.3. – Protocolo de comodato a celebrar entre a Câmara Municipal de 
Beja e a Associação Juvenil Lendias D’Encantar;----------------------------------------------

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

2.8. – Proposta de aprovação do Contrato de Prestação de Serviços para 
Receção, Transporte e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Recolha, Transporte e Tratamento de Resíduos Recicláveis a celebrar entre 
o Município de Beja e a RESIALENTEJO, Tratamento e Valorização de 
Resíduos, EIM;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Esta proposta foi retirada.---------------------------------------------------------------------------------

2.9. – Proposta de tarifário da EMAS – Empresa Municipal de Água e 
Saneamento para 2019;--------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com os votos contra dos vereadores 

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

2.10. – Proposta de ajuste direto para concessão da Cafetaria do Castelo;---

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

2.11. – Proposta de atribuição de subsídio à Caixa Social e Cultura do 
Pessoal da Câmara Municipal de Beja;--------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 300,00 

€.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.12. – Auxílios Económicos 2018/2019 – 2º pagamento;-------------------------------

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

2.13. – Pedido de isenção de pagamento taxas devidas pela emissão de 8 
cartões de entidade para o ano 2019, solicitado pelo Tribunal Judicial da 
Comarca de Beja;-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

2.14.2. – Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda;-----------------------------

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

2.14.3. – Associação Columbófila do Distrito de Beja;-------------------------------------

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

2.14.4. – Associação Académica do Instituto Politécnico de Beja;------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------
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2.14.5. – Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja;----------------------------------------------

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

2.14.6. – Acústica Médica – Hidden Hearing Unipessoal, Ldª;-------------------------

Foi deliberado indeferir por maioria com os votos contra dos vereadores 

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

2.15. – Pedido de isenção de pagamento de taxas relativo à cedência de 
transporte, solicitado pelo Beja Basket Clube;-------------------------------------------------

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

2.16. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia dezoito de dezembro 
de dois mil e dezoito, verificando-se que o total das disponibilidades é de 
um milhão, quinhentos e sessenta e três mil, quinhentos e sete euros e 
quarenta e nove cêntimos, sendo um milhão, cento e quarenta e três mil, 
cento e trinta e um euros e dezasseis cêntimos de operações orçamentais 
e quatrocentos e vinte mil, trezentos e setenta e seis euros e trinta 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 dezanove de dezembro de dois mil e 
dezoito.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


