
 
 

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 quinze de 

julho de dois mil e vinte, as propostas a seguir discriminadas, constituindo 

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

2.1. – Proposta de aprovação definitiva do Plano de Intervenção em 

Espaço Rústico da Fonte dos Frades;-----------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

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

2.2. – Proposta de aprovação de revisão de preços da empreitada de 

reabilitação de instalações sanitárias do Parque de Feiras e Exposições – 

Fase 2;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.3. – Proposta de adjudicação da concessão do Bar, Esplanada e Apoios 

Balneares da Praia Fluvial dos Cinco Réis;---------------------------------------------------------

Foi deliberado adjudicar por unanimidade.-----------------------------------------------------

2.4. – Proposta de ratificação do contrato de concessão da exploração do 

Bar, Esplanada e Apoios Balneares da Praia Fluvial dos Cinco Réis;----------------

Foi deliberado ratificar por unanimidade.-------------------------------------------------------

2.5. – Proposta de aprovação de minuta de contrato de comodato a 

celebrar entre o Município de Beja e a CERCIBEJA – Cooperativa para a 

Educação, Reabilitação, Capacitação e Inclusão de Beja, C.R.L.;---------------------

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

2.6. – Reembolsos relativos ao Cartão Municipal Sénior – Comparticipação 

de 25% nos medicamentos referente ao 2º trimestre de 2020;---------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e comparticipar com o valor 

total de mil, setecentos e sessenta e quatro euros e setenta e um 

cêntimos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.7. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão da 

licença especial de ruído e da licença de recinto improvisado, solicitado 

pela Associação Juvenil Lendias d’Encantar;-----------------------------------------------------

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

2.8. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia catorze de julho de dois 

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

milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, trezentos e sessenta euros e 

vinte e um cêntimos, sendo um milhão, oitocentos e sessenta e cinco mil, 

quatrocentos e cinquenta euros e cinquenta e seis cêntimos de operações 
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orçamentais e trezentos e noventa e três mil, novecentos e nove euros e 

sessenta e cinco 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 quinze de julho de dois mil e vinte.-------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 

Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


