
 
 

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 vinte de 

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

2.1. – Proposta de aprovação da 1ª Revisão ao Orçamento (receita e 
despesa) e às Grandes Opções do Plano (PPI e AMR) para o ano 2019 e dos 
Fluxos de Caixa de 2018;-------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

Municipal;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2. – Empréstimo ao Banco Europeu de Investimento – Zona de 
Acolhimento Empresarial Norte;------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

Municipal;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3. – Pedido de transferência de verbas relativas ao financiamento para o 
serviço público de transportes – CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do 
Baixo Alentejo;----------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade transferir a verba de 10.353,00 € para a 

CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo;----------------------------

2.4. – Proposta de aprovação do contrato interadministrativo de 
delegação de competências no âmbito do serviço público de transporte de 
passageiros entre a CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo 
Alentejo e a Câmara Municipal de Beja;------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

CDU e submeter à Assembleia Municipal;-------------------------------------------------------

2.5. – Proposta de abertura de procedimentos por concurso público:----------

2.5.1. – Concessão da exploração do estacionamento tarifado de 
superfície na cidade de Beja;------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

Municipal;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.5.2. – Implementação de percursos acessíveis na cidade de Beja – centro 
histórico e envolvente 1ª Fase (percurso Beja Antiga) Fase 1A;----------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade;-------------------------------------------------------

2.5.3. – Sinalização – Cidades que se Contam;--------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

CDU;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.5.4. – Alienação de dois lotes de terreno, destinados à construção de 
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edifícios de serviços;------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

CDU;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.6. – Proposta de aprovação do Estudo Prévio do Projeto de 
Implementação de percursos acessíveis na cidade de Beja – centro 
histórico e envolvente 1ª Fase (percurso Beja Antiga) Fase 2;------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade;-------------------------------------------------------

2.7. – Proposta de candidatura ao Programa Operacional Regional 2020 + 
Acesso Promoção da Acessibilidade Inclusiva – Implementação de 
Percursos Acessíveis na Cidade de Beja – centro histórico e envolvente 1ª 
Fase (percurso Beja Antiga) – Fase 2;----------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade;-------------------------------------------------------

2.8. – Proposta de candidatura ao IFRRU 2020 – obra de reabilitação do 
edifício sito na Praça da República, nos 29 e 30, em Beja;--------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com os votos contra dos vereadores 

da CDU;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.9. – Proposta de aprovação da 3ª Alteração ao Plano de Pormenor da 
Zona de Expansão Poente;---------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a 3ª Alteração ao 

Plano de Pormenor da Zona de Expansão Poente a consulta pública;---------

2.10. – Proposta de ratificação da retificação da fórmula constante do 
Anexo I-A, referente ao cálculo da taxa devida pela realização, 
manutenção e reforço de infraestruturas urbanísticas (TRIU) que faz parte 
integrante da Primeira Alteração ao Regulamento Municipal da 
Urbanização e da Edificação (RMUE) e, subsequentemente, da respetiva 
Revisão do Regulamento;-----------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado ratificar por unanimidade e submeter à Assembleia 

Municipal;----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.11. – Pedido de prorrogação do prazo de execução da empreitada de 
Zona de Acolhimento Empresarial Norte;---------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

CDU;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.12. – Informação da Comissão de Regulamentos com proposta de 
submissão de Projetos de Regulamento à Assembleia Municipal:------------------
2.12.1. – Projeto de Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a 
Alunos do Ensino Superior do Município de Beja de Famílias Numerosas e 
Carenciadas;--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

CDU e submeter à Assembleia Municipal;-------------------------------------------------------

2.12.2. – Projeto de Regulamento de Serviço da RESIALENTEJO, 
Tratamento e Valorização de Resíduos, EIM;----------------------------------------------------
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Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

Municipal;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.12.3. – Projeto de Regulamento do Conselho Municipal para a Inclusão 
de Pessoas com Deficiência do Município de Beja;------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

Municipal;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.12.4. – Projeto de Regulamento de Arrendamento de Habitação 
Acessível a Agregados Familiares Jovens do Município de Beja;--------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

Municipal;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.13.1. – Prédio sito na Urbanização Quinta D’El Rey, Lote F1, em Beja, 
solicitado pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e 
Automóveis de Beja;-------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.13.2. – Fração C do prédio sito na Rua de Alcobaça, nº 14, 1º dtº, em 
Beja, solicitado pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e 
Automóveis de Beja;-------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.13.3. – Fração C do prédio sito na Rua Al-Mu’Tamid, nº 6, em Beja, 
solicitado pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e 
Automóveis de Beja;-------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.13.4. – Prédio sito no Largo Dr. Lima Faleiro, nº 4, em Beja, solicitado 
pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja;-

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

2.13.5. – Fração E do prédio sito na Praceta Rainha D. Leonor, nº 2, 2º dtº, 
em Beja, solicitado por Vítor Manuel Cantiga Afonso Ourives;-----------------------

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

2.13.6. – Prédio sito no Ferragial do Moinho, Parque Industrial, em Beja, 
solicitado pelo Novo Banco, S.A.;-----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade exercer o direito de preferência pelo 

valor de 24.927 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------

2.13.7. – Prédio sito na Rua Tenente Valadim, nº 10, em Beja, solicitado 
por Maria Inácia do Nascimento Gonçalves Mendonça;----------------------------------

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

2.14. – Pedidos de certidão de aumentos de comproprietários:--------------------

2.14.1. – Prédio denominado “Courela do Caliço“, artigo 2, Secção E, sito 
na União de Freguesias de Albernoa e Trindade, solicitado por João Pedro 
Belchior Fernandes Costa;----------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade;-------------------------------------------------------
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2.14.2. – Prédio denominado “Aldeia de Cima“, artigo 10, Secção E, sito na 
União de Freguesias de Albernoa e Trindade, solicitado por João Pedro 
Belchior Fernandes Costa;----------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade;-------------------------------------------------------

2.14.3. – Prédio denominado “Aldeia de Cima“, artigo 18, Secção E, sito na 
União de Freguesias de Albernoa e Trindade, solicitado por João Pedro 
Belchior Fernandes Costa;----------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade;-------------------------------------------------------

2.14.4. – Prédio denominado “Vale d’Água“, artigo 1, Secção H, sito na 
União de Freguesias de Albernoa e Trindade, solicitado por João Pedro 
Belchior Fernandes Costa;----------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade;-------------------------------------------------------

2.14.5. – Prédio denominado “Vale Travessos“, artigo 56, Secção L, sito na 
União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja, solicitado por João 
Pedro Belchior Fernandes Costa;-----------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade;-------------------------------------------------------

2.14.6. – Prédio denominado “Vale Travessos“, artigo 136, Secção L, sito 
na União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja, solicitado por João 
Pedro Belchior Fernandes Costa;-----------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade;-------------------------------------------------------

2.14.7. – Prédio denominado “Vale Travessos“, artigo 145, Secção L, sito 
na União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja, solicitado por João 
Pedro Belchior Fernandes Costa;-----------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade;-------------------------------------------------------

2.15. – Proposta de venda do direito de superfície do lote 140 do Bairro da 
Esperança, sito na Rua Eunice Munhoz, nº 7, em Beja a Cidália Maria 
Mendes Fidalgo Ramos;--------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade;-------------------------------------------------------

2.16. – Cartão Municipal Sénior – Comparticipação de 25% nos 
medicamentos referente ao 4º trimestre de 2018;------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade;-------------------------------------------------------

2.17. – Auxílios Económicos 2018/2019 – 3º pagamento;-------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade;-------------------------------------------------------

2.18. – Proposta de aprovação de protocolo a celebrar entre o Município 
de Beja e a Caixa Social e Cultural do pessoal da Câmara Municipal de 
Beja;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade;-------------------------------------------------------

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

2.19.1. – APT – Associação Portas do Território;----------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 

1.250,00 €/mês durante 12 meses com efeitos a partir de janeiro de 
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2019;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.19.2. – Associação de Jovens Carpe Diem na Aldeia, no âmbito do 
Projeto Património Imaterial da Humanidade – O Cante Alentejano e o 
Fado;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 250,00 

€;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.20. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído:---------------------------------------------------------------------------

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

Foi deliberado isentar por unanimidade;---------------------------------------------------------

2.20.2. – Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 nº 1, nº 2 
e Jardim de Infância de Beringel;-----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade;---------------------------------------------------------

2.20.3. – Comissão de Finalistas da Escola Secundária Diogo de Gouveia;----

Foi deliberado isentar por unanimidade;---------------------------------------------------------

2.20.4. – Centro de Cultura, Recreativo e Desportivo de Santa Vitória;---------

Foi deliberado isentar por unanimidade;---------------------------------------------------------

2.20. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativo à cedência de 
transporte:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.21.1. – Associação de Jovens Carpe Diem na Aldeia;------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade;---------------------------------------------------------

2.21.2. – Agrupamento 641 de Beja do Corpo Nacional de Escutas;--------------

Foi deliberado isentar por unanimidade;---------------------------------------------------------

2.22.3. – Autonomia e Descoberta, CRL;-----------------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade;---------------------------------------------------------

2.22.4. – Beja Basket Clube;-------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade;---------------------------------------------------------

2.22.5. – Grupo Coral Feminino “Estrelas do Alentejo” do Centro de 
Cultura, Recreio e Desporto de Santa Vitória;--------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade;---------------------------------------------------------

2.22.6. – Grupo Juvenil Coral e Etnográfico “Rouxinóis do Alentejo”;------------

Foi deliberado isentar por unanimidade;---------------------------------------------------------

2.23. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia dezanove de fevereiro 
de dois mil e dezanove, verificando-se que o total das disponibilidades é 
de um milhão, novecentos e trinta e cinco mil, cento e setenta e três euros 
e noventa e seis cêntimos, sendo um milhão, quinhentos e quarenta e dois 
mil, setecentos e um euros e trinta e dois cêntimos de operações 
orçamentais e trezentos e noventa e dois mil, quatrocentos e setenta e 
dois euros e sessenta e quatro 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 vinte de fevereiro de dois mil e dezanove.-- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


