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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 cinco de 

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

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

2.1. – Proposta de aprovação da minuta do Projeto de Revisão ao Contrato 

de Gestão Delegada para a prestação dos serviços públicos de 

abastecimento de água para consumo humano e de saneamento de águas 

residuais urbanas entre o Municipio de Beja e a EMAS de Beja, E.M.;-----------

Foi deliberado aprovar por unanimidade o envio da minuta do projeto 

de revisão à ERSAR para emissão do respetivo parecer, delegando na 

EMAS, E.M., que o efetue administrativamente.--------------------------------------------

2.2. – Proposta de aprovação do projeto de execução e restantes peças do 

procedimento com vista à abertura de concurso público para realização da 

empreitada de reabilitação do edifício sito na Praça da República, 27 e 28 

e Rua Dr. Afonso Costa, 2, 4, 6, 8, 10 e 12, em Beja;----------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

CDU.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3. – Proposta de aprovação das novas peças escritas e desenhadas do 

projeto de segurança contra incêndios da empreitada de construção do 

Edifício do CEBAL;------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

CDU.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.4. – Proposta de aprovação do projeto de execução relativo à 

empreitada de implementação de percursos acessíveis na cidade de Beja – 

centro histórico e envolvente 1ª fase (Percurso Beja Antiga) – Fase 2 

revisão 1;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.5. – Proposta de aprovação da atualização de repartição de encargos da 

empreitada de implementação de percursos acessíveis na cidade de Beja – 

centro histórico e envolvente 1ª fase (Percurso Beja Antiga) – Fase 1A;-------

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

2.6. – Proposta de ratificação das normas gerais de utilização da Praia 

Fluvial dos Cinco Reis;-----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

2.7.1. – prédio sito na Rua do Esquível, nº 14, em Beja, solicitado por 
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Maria Eduarda dos Santos Cordeiro Lalanda Gonçalves;---------------------------------

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

2.7.2. – prédio sito na Rua do Esquível, nº 16, em Beja, solicitado por João 

Manuel de Medeiros Lalanda Gonçalves – Cabeça de Casal de Herança;------

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

2.7.3. – prédio sito na Travessa 1º de Dezembro, nº 1, em Beja, solicitado 

por António Manuel Meira Mourato;----------------------------------------------------------------

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

2.8. – Pedido de certidão de aumento de comproprietários dos prédios 

rústicos denominados, Vinha das Senhoras e das Porcas e Monte Coelho, 

Monte dos Pinheiros, Olival à Maria do Vale e Monte Rosa, todos sitos em 

Nossa Senhora das Neves, solicitado por Marta Isabel Dimas pereira e 

Adriano Marreiros;----------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado certificar por unanimidade que não há inconveniente no 

aumento de comproprietário dos prédios em referência.-----------------------------

2.9. – Pedidos de pagamento em prestações de coval e de jazigo 

Municipal:------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.9.1. – Nuno Mário da Conceição – coval nº 9714 do cemitério de Santa 

Clara, no valor de 1.157,79 €;-----------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade deferir o pagamento em duas 

prestações mensais.-------------------------------------------------------------------------------------------

2.9.2. – Joaquim António Drago Lourenço – jazigo municipal AA-417 do 

cemitério de Santa Clara, no valor de 2.336,00 €;--------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade deferir o pagamento em doze 

prestações mensais.-------------------------------------------------------------------------------------------

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

de certidão de conformidade de acessibilidades às instalações situadas na 

Rua de Jesus, nº 14, em Beringel, solicitado pela Associação de Pais do 

Jardim de Infância Seara Nova;--------------------------------------------------------------------------

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

2.11. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

de cartões de residente de entidade, solicitado pela União de Freguesias 

de Beja de Santiago Maior e São João Baptista e União de Freguesias de 

Beja de Salvador e Santa Maria da Feira;----------------------------------------------------------

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

2.12. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

de licença de ocupação de espaço público;------------------------------------------------------

2.12.1. – Arruaça – Associação Juvenil;-------------------------------------------------------------

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

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

Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------
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2.13. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

de licenças especiais de ruído, solicitado pela ZARCOS – Associação de 

Músicos de Beja;--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.14. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia quatro de agosto de 

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

milhão, novecentos e noventa e seis mil, cento e trinta e cinco euros e 

catorze cêntimos, sendo um milhão, seiscentos e dois mil, oitocentos e 

trinta e três euros e oito cêntimos de operações orçamentais e trezentos e 

noventa e três mil, trezentos e dois euros e seis 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 cinco de agosto de dois mil e vinte.------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 

Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


