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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 dezanove 

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

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

2.1. – Proposta de abertura de procedimento para recurso ao crédito 

destinado ao financiamento da obra de reabilitação do edifício das 

“Modas Felício” sito na Praça da República, n
os

 25, 27 e 28 e Rua Dr. 

Afonso Costa, n
os

 2, 4, 6, 8, 10 e 12, em Beja;---------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

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

2.2. – Proposta de ratificação do aditamento ao protocolo de parceria 

para a valorização e conservação do Convento de Nossa Senhora da 

Conceição – Museu Regional Rainha Dona Leonor, em Beja, celebrado 

entre a Associação de Desenvolvimento Regional Portas do Território, a 

Direção Regional de Cultura de Alentejo e o Município de Beja;--------------------

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

2.3. – Proposta de aprovação de minuta de contrato de arrendamento 

rural do prédio rústico denominado “Courela da Atalaia”, sito na União de 

Freguesias de Salvada e Quintos;-----------------------------------------------------------------------

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

2.4. – Auto de cedência temporária de uma peça denominada “Dolium 

Romano” à Câmara Municipal da Vidigueira para integrar uma exposição 

do centro Interpretativo do Vinho da Talha;-----------------------------------------------------

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

2.5. – Pedido de certidão de direito de preferência relativo ao prédio sito 

na Rua do Forno, nº 5, em Beja, solicitado por Manuel António Jesus 

Valente;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.6. – Pedido de certidão de destaque de parcelas do prédio sito na Rua 

das Pedras, n
os

 20 e 22, em Beja, solicitado por Manzaca e Moreira 

Associados, Ldª;---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

licença especial de ruído, licença de ocupação de espaço público e licença 

de recinto improvisado, solicitado pela Associação Juvenil Lendias 

d’Encantar;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.8. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia dezoito de agosto de 

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

milhões, oitocentos e sessenta e dois mil e setecentos e oitenta e sete 

euros, sendo dois milhões, quatrocentos e setenta e um mil, setecentos e 

trinta e quatro euros e treze cêntimos de operações orçamentais e 

trezentos e noventa e um mil, cinquenta e dois euros e oitenta e sete 

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 dezanove de agosto de dois mil e vinte.------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 

Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


