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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 não pública 

de dezoito de março de dois mil e vinte, as propostas a seguir 

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

2.1. – Proposta de candidatura ao Programa Operacional Regional do 

Alentejo ALT20-14-2019-28 CIMBAL – Fórum Romano de Beja;---------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

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

2.2. – Proposta de atribuição da concessão da Cafetaria do Castelo;-------------

Foi deliberado adjudicar por unanimidade ao concorrente Chão Nosso, 

C.R.L..-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3. – Proposta para atribuição de licença precária a empresas de 

animação turística com recurso a veículos TUK TUK;---------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade concordar e proceder em 

conformidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.4. – Pedido de aquisição, por doação, do direito de propriedade do lote 

sito na Rua António Batista, nº 13, em Beja, Bairro do Pelame, solicitado 

por João Filipe Estevens Caetano;----------------------------------------------------------------------

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

2.5. – Pedido de compra do direito de superfície do lote nº 235, sito na 

Rua Dr. Flávio dos Santos, nº 6, Bairro da Esperança, em Beja, solicitado 

por António Manuel Rodrigues Cheira;-------------------------------------------------------------

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

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

2.6.1. – fração A do prédio sito na Rua Maestro Sousa Morais, n
ºs

 7, 7-A e 

7-B, em Beja, solicitado pela Conservatória dos Registos Prediais, 

Comércio e Automóveis de Beja;-----------------------------------------------------------------------

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

2.6.2. – fração B do prédio sito na Rua Natália Correia, nº 10, em Beja, 

solicitado por Marta de Jesus serrão Tripa Campos;----------------------------------------

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

2.6.3. – fração D do prédio sito na Rua de Lisboa, nº 68, em Beja, solicitado 

por Caixa Económica Montepio Geral;--------------------------------------------------------------

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

2.6.4. – fração D do prédio sito na Rua da Liberdade, nº 1-A (piso 2), em 
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Beja, solicitado por Imobipax, Ldª; --------------------------------------------------------------------

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

2.6.5. – prédio sito na Rua José Gomes Ferreira, nº 2, cave, em Beja, 

solicitado por José Joaquim dos Reis Pernicha;------------------------------------------------

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

2.6.6. – prédio sito na Rua José Cardoso Pires, nº 8, 2º dtº, em Beja, 

solicitado por Francisco Alberto Dias Rosa Costa;--------------------------------------------

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

2.6.7. – prédio sito na Rua Coronel Brito Pais, nº 45, em Beja, solicitado 

por Armando José Palma Francisco;------------------------------------------------------------------

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

2.7. – Pedido de certidão comprovativa de destaque de parcela do prédio 

denominado “Herdade do Monte Abaixo”, sito na União de Freguesias de 

Trigaches e São Brissos, em Beja, solicitado por António Manuel Ribeiro;----

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

2.8. – Auxílios Económicos 2019/2020 – 3º pagamento;---------------------------------

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

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

licença especial de ruído, solicitado por Tempo Castiço – Associação de 

Jovens;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.10. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativos à cedência de 

transportes:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.10.1. – Associação Cultural e Recreativa Zona Azul;-------------------------------------

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

2.10.2. – Rufar & Bombar – Associação Cultural;---------------------------------------------

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

2.10.3. – Caixa Social e Cultural do Pessoal da Câmara Municipal de Beja;---

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

2.10.4. – Grupo Coral Feminino “Estrelas do Alentejo” de Santa Vitória;------

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

2.10.5. – Casa do Povo de Nossa Senhora das Neves;--------------------------------------

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

2.11. – Proposta de isenção do pagamento das rendas nas concessões 

municipais (quiosques/espaços municipais e pavilhões das microempresas) que 

encerrem a sua atividade durante o período da pandemia;----------------------------

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

2.12. – Pedido de apoio financeiro para aquisição de equipamento, 

solicitado pela Associação Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de 

Beja;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 
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nove mil e oitocentos euros.-----------------------------------------------------------------------------

2.13. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia dezassete de março de 

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

milhão, oitocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e trinta e oito euros 

e seis cêntimos, sendo um milhão, quatrocentos e cinquenta e oito mil, 

quinhentos e cinquenta e dois euros e um cêntimo de operações 

orçamentais e quatrocentos e cinco mil, seiscentos e oitenta e seis euros 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 dezoito de março de dois mil e vinte.---------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 

Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


