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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 aprovadas na reunião pública de câmara de um de 

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

constituindo o presente documento, a ata em minuta:-----------------------------------

2.1. – Proposta de alteração ao Plano de Pormenor da Rua D. Manuel I – 

Rua Alferes Malheiro;-----------------------------------------------------------------------------------------

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

2.2. – Proposta de abertura de período de discussão pública – Plano de 

Pormenor de Vale de Atum;-------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade proceder à abertura de período de 

discussão pública.-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.3.1. – Prédio sito na Rua das Parreiras, n
os

 5 e 7, em Beja, solicitado por 

Maria Inácia Rolim Picado Simões;--------------------------------------------------------------------

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

2.3.2. – Prédio sito na Rua António Sérgio, nº 12, 1ºA, tardoz dtº, em Beja, 

solicitado por Sandra Marisa Nunes Guerreiro;------------------------------------------------

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

2.4. – Pedido de certidão de aumento de comproprietários do prédio 

denominado “Courela do Alves”, sito em Beja, solicitado por José Joaquim 

Tareco – Cabeça de Casal de Herança;--------------------------------------------------------------

Foi deliberado deferir por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.5. – Proposta de cessão da posição contratual à União de Freguesias de 

Beja, Santiago Maior e São João Baptista, relativamente ao comodato 

entre o Município de Beja e a Casa do Povo de Penedo Gordo, respeitante 

ao campo de futebol sito na Herdade da Almocreva de Baixo;-----------------------

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

2.6. – Pedido de apoio financeiro, solicitado pela Associação de Jovens 

Carpe Diem na Aldeia, para realização da XIV Semana Cultural Carpe 

Diem;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 

250,00 €.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.7. – Proposta de anulação de fatura – parque subterrâneo da Avenida 

Miguel Fernandes;-----------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade anular a fatura nº 005/2496, no valor de 

117,02 €.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.8. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

de licenças especiais de ruído, licenças de recintos improvisados e 

ocupação de espaço público:-----------------------------------------------------------------------------

2.8.1. – Solicitado pela União de Freguesias de Trigaches e São Brissos, a 

isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial 

de ruído e de licença de recinto improvisado, para realização de bailes, 

garraiada e largada, no âmbito das Festas de Verão, em Trigaches;--------------

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

2.8.2. – Solicitado pela União de Freguesias de Salvada e Quintos, a 

isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial 

de ruído e de licença de recinto improvisado, para realização de bailes, 

variedades e garraiada no âmbito das Festas de Quintos em honra de 

Nossa Senhora dos Remédios;---------------------------------------------------------------------------

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

2.8.3. – Solicitado por Sara Alexandre Gil Mestre Fernandes dos Santos, 

representante dos estudantes do Curso de Enfermagem da Escola 

Superior de Saúde de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 

emissão de licença especial de ruído para realização de um baile de 

finalistas, no recinto da Escola Secundária D. Manuel I, em Beja;------------------

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

2.8.4 – Solicitado pela Sociedade Columbófila Asas de Beja, a isenção do 

pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído 

para realização de um baile no largo das traseiras da Rua Pablo Neruda, 

em Beja;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.8.5 – Solicitado pela Associação de Jovens Animus Jovem, a isenção do 

pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, 

para realização das Festas de Verão de Santa Clara de Louredo, no recinto 

da escola primária;----------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.8.6 – Solicitado pela Comissão de Festas de S. Matias, a isenção do 

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

de licença de recinto improvisado, para realização das Festas de São 

Matias em honra de Nossa Senhora do Rosário;----------------------------------------------

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

2.8.7. – Solicitado por Mário Lúcio Fonseca Canhoto, a isenção do 

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

de licença de ocupação de espaço público, para realização de um 

Casamento Cigano, no antigo largo da feira, em Salvada;-------------------------------

Foi deliberado indeferir por unanimidade.------------------------------------------------------

2.9. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativos à cedência de 
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transportes:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.9.1. – Solicitado pelo Despertar Sporting Clube, a isenção de pagamento 

de taxas relativas à cedência de transporte para deslocação das equipas 

de juvenis e iniciados para os jogos de preparação do campeonato 

nacional a Elvas e Portimão;-------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade. Mais foi deliberado isentar os 

pedidos para deslocação da equipa de juniores B a Lisboa (18/08), 

Portimão (01/09) e Olhão (21/10).-------------------------------------------------------------------

2.9.2. – Solicitado pelo Grupo Coral da Freguesia de Cabeça Gorda, a 

isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para 

uma deslocação a Sacavém;-------------------------------------------------------------------------------

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

2.9.3. – Solicitado pela Fundação Joaquim Honório Raposo, a isenção de 

pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma 

deslocação à parai fluvial de Mourão;--------------------------------------------------------------

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

2.10. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia trinta e um de julho de 

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

oitocentos e quarenta e dois mil, trezentos e sessenta e quatro euros e 

seis cêntimos, trezentos e vinte e sete mil, cento e vinte e nove euros e 

nove cêntimos de operações orçamentais e quinhentos e quinze mil, 

duzentos e trinta e quatro euros e noventa e sete cêntimos de operações 

não orçamentais.----------------------------------------------------------------------------

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------- 

 

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

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 

Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

 

 

 

 

 


