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Ata em minuta;------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nos termos e para os efeitos do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, foram aprovadas na sessão pública ordinária da assembleia 
municipal realizada em vinte e seis de abril de dois mil e vinte e um, as 

propostas a seguir discriminadas, constituindo o presente documento, a 

ata em minuta:----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2. – Proposta de rejeição da transferência de competências no âmbito 

da Ação Social – Publicação das Portarias Regulamentares;---------------------------

Foi deliberado por unanimidade manter os fundamentos anteriormente 
apresentados e rejeitar as competências no âmbito da ação social.------------
3.3. – Proposta/informação relativa à aprovação do Anexo 4 ao Mapa de 

Pessoal, aprovado para o ano 2021, e respeitante à caracterização dos 

postos de trabalho ocupados e a ocupar no âmbito da Divisão de 

Ambiente e Sustentabilidade/Serviço de Ambiente, Limpeza Urbana e 

Recolha de Resíduos e Serviço de Zonas Verdes/Cemitérios;-------------------------

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

3.4. – Concurso público da concessão do estacionamento tarifado de 

superfície – Proposta de anulação e abertura de novo procedimento por 

concurso público;------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por maioria com 1 abstenção da bancada do PS anular o 
anterior concurso público e proceder à abertura de novo procedimento.--

3.5. – Proposta de abertura de procedimento de consulta prévia Refª 

AQ/003/2021 – Aluguer operacional de veículos elétricos e híbridos ao 

abrigo do acordo-quadro da central de Compras da CIMBAL;------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com 15 abstenções das bancadas da 
CDU, BE e PSMCT.-----------------------------------------------------------------------------------------------

3.6. – Repartição de encargos – Recurso ao crédito de longo prazo 

destinado ao financiamento da obra de reparação da EM 529 entre Santa 

Vitória e Mina da Juliana;-----------------------------------------------------------------------------------

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

3.7. – Estatuto do Direito da Oposição – Relatório de Avaliação;-------------------

Foi tomado conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------

3.8. – Proposta de atribuição de Medalhas de Mérito Municipal 2021;------

Efetuada a chamada nominal dos eleitos para procederem à votação por 

voto secreto e depois da contagem dos votos foram apurados os seguintes 

resultados, sendo a proposta para atribuição de Medalhas de Mérito 
Municipal para o ano 2021 ratificada de acordo com os mesmos:---------------- 
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SIM 

 

 
NÃO 

 
BRANCO 

Medalha de Mérito Artístico e Cultural 
Isaclino Francisco Palma 

29 1  

Medalha de Mérito Artístico e Cultural, a título póstumo 
Paulo Jorge de Abreu Fonseca Monteiro (Paulo Abreu de Lima) 

27 3  

Medalha de Mérito Social 
Centro de Apoio Social do Concelho de Beja, de Beringel 

19 10 1 

Medalha de Mérito Social 
Congregação das Oblatas do Divino Coração, de Beja 

24 6  

Medalha de Mérito Social 
Solidariedade Imigrante – Associação para a Defesa dos Direitos dos 

Imigrantes, Delegação de Beja 

27 3  

 

Nos termos do nº 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, nomeado por 

deliberação de câmara, datada de 25 de outubro de 2017, para secretariar 

as sessões do órgão deliberativo, redigi.----------------------------------------------------------- 
 

Paços do Concelho de Beja, em vinte e seis de abril de dois mil e vinte e 

um.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Presidente da Assembleia Municipal 

 
Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova 


