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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 quatro de 

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

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

2.1. – Proposta de aprovação da Estratégia Local de Habitação do 

Concelho de Beja;------------------------------------------------------------------------------------------------

Este assunto foi retirado.-----------------------------------------------------------------------------------

2.2. – Proposta de adjudicação do concurso público para a empreitada de 

“Construção do Edifício CEBAL” e respetiva repartição de encargos;-------------

Este assunto foi retirado.-----------------------------------------------------------------------------------

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

“Implementação de percursos acessíveis na Cidade de Beja – Centro 

Histórico e envolvente – 1ª Fase (Percurso Beja antiga) – Fase 1”;----------------

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

2.4. – Proposta de abertura de procedimento por concurso público para 

alienação de 2 lotes na Rua da Construção, em Beja;--------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

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

2.5. – Pedido de certidão de direito de preferência – prédio sito na Rua do 

Esquível, nº 57, em Beja, solicitado por Maria Antónia Churro Dias 

Romano;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.6. – Pedido de pagamento em prestações de custas de parte de processo 

judicial, solicitado por Manuel Joaquim Farinho Carocinho;---------------------------

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

2.7. – Pedidos de isenção do pagamento de taxas devidas pela emissão de 

licenças especiais de ruído e de recinto improvisado:-------------------------------------

2.7.1. – Junta de Freguesia de Beringel;------------------------------------------------------------

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

2.7.2. – Arruaça – Associação Juvenil;---------------------------------------------------------------

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

2.8. – Pedido de isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 

transporte, solicitado pelo Despertar Sporting Clube;-------------------------------------

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

2.9. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia três de agosto de dois 

mil e vinte e um, verificando-se que o total das disponibilidades é de três 
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milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, cento e oitenta e dois euros e 

vinte e dois cêntimos, sendo três milhões, trezentos e setenta e dois mil, 

setecentos e quarenta e um euros e setenta e seis cêntimos de operações 

orçamentais e quatrocentos e sessenta e um mil, quatrocentos e quarenta 

e euros e quarenta 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 quatro de agosto de dois mil e vinte e um.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 

Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


