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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 oito de abril de dois mil e vinte, as propostas a seguir discriminadas, 
constituindo o presente documento, a ata em minuta:-----------------------------------

2.1. – Proposta de abertura de discussão pública da Operação de 
Reabilitação Urbana do Bairro de São Miguel à Estrada da Carocha;-------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e proceder à abertura de 
discussão pública.-----------------------------------------------------------------------------------------------

2.2. – Proposta de elaboração do Plano de Intervenção em Espaço Rural 
do Monte da Navarra;-----------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e mandar elaborar o Plano de 
Intervenção.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3. – Proposta de aprovação definitiva do Plano de Intervenção em 
Espaço Rural da Herdade de Vale de Travessos;-----------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 
Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.4. – Pedido de certidão de direito de preferência sobre o prédio sito na 
Rua da Mouraria, nº 40, em Beja, solicitado pela Conservatória dos 
Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja;-----------------------------------------

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

2.5. – Pedidos de apoios financeiros:----------------------------------------------------------------

2.5.1. – Associação ESTAR, no âmbito do Programa A/Apoio ao 
Funcionamento Regular das Instituições Particulares de Solidariedade 
Social do Concelho de Beja;--------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor 
de mil euros.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.5.2. – AMEC – Associação dos Mediadores Ciganos de Portugal, no 
âmbito do Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social do Concelho de Beja;------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor 
de mil euros.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.5.3. – ADASD – Associação de Desenvolvimento Sociocultural e 
Desportivo do Bairro da Base Aérea 11 – o Avião, no âmbito do Programa 
A/Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições Particulares de 
Solidariedade Social do Concelho de Beja;--------------------------------------------------------
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Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor 
de mil euros.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.5.4. – Fundação Nobre Freire, no âmbito do Programa A/Apoio ao 
Funcionamento Regular das Instituições Particulares de Solidariedade 
Social do Concelho de Beja;--------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor 
de mil euros.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.5.5. – Banco Alimentar Contra a Fome, no âmbito do Programa A/Apoio 
ao Funcionamento Regular das Instituições Particulares de Solidariedade 
Social do Concelho de Beja;--------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor 
de mil euros.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.5.6. – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Beja, para 
aquisição de EPI, no âmbito da pandemia COVID-19;--------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor 
de quarenta mil euros.---------------------------------------------------------------------------------------

2.5.7. – Sociedade Filarmónica Capricho Bejense, para aquisição de 
instrumentos musicais;---------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor 
de vinte e cinco mil euros.--------------------------------------------------------------------------------

2.6. – Proposta de atribuição de subsídios no âmbito do desfile de 
carnaval das escolas 2020;---------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir os subsídios no valor 
total de três mil quinhentos e oitenta e seis euros.---------------------------------------

2.7. – Reembolsos relativos ao Cartão Municipal Sénior – Comparticipação 
de 25% nos medicamentos referente ao 1º trimestre de 2020;---------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e comparticipar com o valor 
total de setecentos e trinta e dois euros e quarenta e cinco cêntimos.-------

2.8. – Proposta de isenção de tarifas de água, taxas de saneamento e 
resíduos sólidos urbanos para as IPSS’s e Misericórdias do Concelho de 
Beja durante os meses de abril, maio e junho;------------------------------------------------

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

2.9. – Proposta de isenção temporária do pagamento de assinatura de 
comerciante no parque de estacionamento subterrâneo da Avenida 
Miguel Fernandes;-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.10. – Pedido de isenção das taxas devidas por transladação de coval para 
um ossário, solicitado por Esmeralda de Jesus Lança Silva Troles;-----------------

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

2.11. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído e licença de recinto improvisado:--------------------
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2.11.1. – Comissão de Finalista da Escola Secundária Diogo de Gouveia;------

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

2.11.2. – Associação Cultural e Recreativa dos Moradores de Porto Peles;---

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

2.11.3. – Junta de Freguesia de Cabeça Gorda;------------------------------------------------

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

2.12. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia sete de abril de dois 
mil e vinte, verificando-se que o total das disponibilidades é de um milhão, 
seiscentos e vinte e nove mil, oitocentos e setenta e dois euros e sessenta 
e cinco cêntimos, sendo um milhão, duzentos e vinte mil, cento e setenta 
euros e setenta e um cêntimos de operações orçamentais e quatrocentos 
e nove mil, setecentos e um euros e noventa e quatro 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 oito de abril de dois mil e vinte.------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


