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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 aprovação do Relatório de Gestão e Prestação de 

Contas do Município de Beja relativo ao ano 2020;-----------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com 17 abstenções das bancadas da 

CDU, BE, PSMCT e PSD.--------------------------------------------------------------------------------------

3.3. – Proposta de alteração do Mapa de Pessoal do Município de Beja 

aprovado para o ano 2021;--------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com 1 abstenção da bancada do BE.---

3.4. – Proposta de ratificação do Contrato de Gestão Delegada a celebrar 

entre a RESIALENTEJO – Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M. e os 

Município de Almodôvar, Barrancos, Beja, Castro Verde, Mértola, Moura, 

Ourique e Serpa;--------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado ratificar por maioria com 16 abstenções das bancadas da 

CDU, BE e PSMCT.-----------------------------------------------------------------------------------------------

3.5. – Proposta de ratificação da alteração aos Estatutos da RESIALENTEJO 

– Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M.;---------------------------------------------

Foi deliberado ratificar por maioria com 1 abstenção da bancada do BE.---

3.6. – Proposta de aprovação dos valores a que o Município de Beja se 

obriga, considerados os orçamentos de 2021 e 2022, constantes no termo 

de aceitação da operação ALT20-08-2114-FEDER-000177 – Valorização e 

Conservação do Convento da Conceição Museu Regional Rainha D. Leonor 

em Beja, cuja entidade beneficiária é a APT – Associação de 

Desenvolvimento Regional Portas do Território – Repartição de encargos;--

Foi deliberado ratificar por maioria com 1 abstenção da bancada do BE.---

3.7. – Proposta de aprovação do Plano de Intervenção no Espaço Rústico 

do Monte da Navarra;-----------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com 2 votos contra das bancadas do 

BE e PSMCT e 13 abstenções das bancadas da CDU e do PSD.----------------------

3.8. – Atualização de repartições de encargos:-------------------------------------------------

3.8.1. – Empreitada de reabilitação do Mercado Municipal de Beja;-------------

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

3.8.2. – Recurso ao Crédito de longo prazo destinado ao financiamento da 
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obra de reparação da Estrada Municipal entre Santa Vitória e Mina da 

Juliana;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

3.9. – Proposta de ocupação de via pública para estaleiro de obra – Caixa 

de Crédito Agrícola Mútuo do Alentejo Sul, C.R.L.;------------------------------------------

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

 

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 oito de junho de dois mil e vinte e 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Presidente da Assembleia Municipal 

 
Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova 


