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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 pública de câmara de três de 

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

2.1. – Proposta de aprovação de minuta de protocolo – Candidatura 
POSEUR “Implementação de Sistema PAYT nos Concelhos da 
Resialentejo“;------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------------

2.2. – Proposta de abertura de discussão pública – Operação de 
Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Beja II;----------------------------------------
Deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------------

2.3. – Relatório de análise das propostas do “Concurso Público para 
adjudicação da venda de 15 lotes de terreno, sitos na União de Freguesias 
de Beja (Salvador e Santa Maria), em área abrangida pelo Plano de 
Pormenor do Bairro do Pelame à Quinta D´El Rei“;-----------------------------------------

Deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------------

2.4. – INOVOBEJA – Proposta de aquisição e revogação da deliberação de 
câmara de 9 de outubro de 2017 relativa ao prédio sito na Praça da 
República, em Beja;---------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade revogar a deliberação de câmara de 09 de 

outubro de 2017 e adquirir o edifício pelo valor correspondente às 

entregas já feitas.-----------------------------------------------------------------------------------------------

2.5. – Pedido de certidão solicitado por José António Serra Bacala Ferreira 
que comprove que a escritura de compra e venda se mantém válida 
relativamente ao lote 1 sito no Loteamento da Rua de Angola, apesar de 
não ter sido cumprida a norma regulamentar do prazo de construção;------
Deliberado deferir por unanimidade.---------------------------------------------------------------

2.6. – Pedido de certidão de direito de preferência relativamente ao 
prédio sito na Rua Manuel da Fonseca, nº 4, 1º dtº, em Beja, solicitado por 
Maria Luisa Domingas Medeiro;------------------------------------------------------------------------

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

2.7. – Adiamento do pagamento do valor da prestação decorrente do 
contrato promessa de compra e venda do imóvel, em propriedade 
resolúvel, sito na Rua Sousa Porto, nº 89, 1º dtº, em Beja, em nome de 
Aníbal Rosa Palma e Maria da Luz Pires Palma;------------------------------------------------

Deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------------
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2.8. – Proposta de Aprovação do Plano de Mercados e Feiras para 2018;-----

Deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------------

2.9. – Proposta de ratificação do despacho do Senhor Presidente – 
Regulamento Municipal da Restrição do Horário dos Estabelecimentos 
Comerciais na madrugada do dia 01 de janeiro de 2018;--------------------------------

Deliberado por unanimidade ratificar o despacho do Senhor Presidente 

de 22 de dezembro de 2017.-----------------------------------------------------------------------------

2.10 – Cafetaria do Castelo – Rendas em dívida;----------------------------------------------

Deliberado por unanimidade concordar com o parecer do Técnico 

Municipal, devendo antes da instrução do processo para cobrança da 

dívida, ser esclarecido se a empresa possui ativos que possibilitem a 

liquidação dos valores.---------------------------------------------------------------------------------------

2.11. – Entrega de Receita de Bilheteira do Espetáculo Solidário “Beja 
Ajuda“ à Cruz Vermelha Portuguesa, no valor total de 3.090,00 €;------------
Deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------------

2.12. – Pedido de apoio financeiro para o Festival Terras Sem Sombra, 
solicitado por Pedra Angular;-----------------------------------------------------------------------------

Deliberado atribuir por unanimidade um apoio financeiro de 9.000,00 €.--

2.13. – Proposta de atribuição de subsídio à CEBAL – Centro de 
Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo – Apoio Anual;--------------
Deliberado transferir por unanimidade uma verba no valor de 45.000,00 

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

2.14. – Pedido de pagamento em prestações das despesas com a execução 
coerciva de obras nas fachadas de edifício sito na Praça República, nos 16, 
17, 18, 19 e 20 e Rua da Cadeia Velha, nº 1 e 3, em Beja solicitado por – 
Ágata de Sousa Navarro Lobo de Oliveira;--------------------------------------------------------

Deliberado aprovar por maioria com a abstenção da vereadora Sónia 

Calvário.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.15. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas:-------------------------------
2.15.1. – Solicitado por Daniel Eduardo Bandeira, a isenção do pagamento 
de taxas de apreciação do processo de alteração de matrícula no selo de 
residente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado isentar por unanimidade.-------------------------------------------------------------- 

2.15.2. – Solicitado pela Associação Cultural e Recreativa dos Moradores 
do Porto Peles, a isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão de 
licença especial de ruído no âmbito da realização de baile.----------------------------

Deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------------

2.16. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia dois de janeiro de dois 
mil e dezoito, verificando-se que o total das disponibilidades é de um 
milhão, setenta e oito mil, novecentos e oitenta e cinco euros e vinte e 
sete cêntimos, sendo quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e 
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noventa e quatro euros e setenta e oito cêntimos de operações 
orçamentais e seiscentos e trinta e três mil, quinhentos e noventa euros e 
quarenta e nove 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 três de janeiro de dois mil e dezoito.----------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


