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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 extraordinária não 
pública de trinta e um de outubro de dois mil e dezoito, as propostas a 
seguir discriminadas, constituindo o presente documento, a ata em 
minuta:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1. – Proposta de aprovação do Memorando de Entendimento celebrado 
entre o Município de Beja e a empresa Fábulas Relevantes, Unipessoal, 
Ldª e alienação dos lotes 15 e 16 do Loteamento Municipal das Atividades 
Económicas da Horta de São Miguel à referida empresa;-------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade o Memorando de 
Entendimento celebrado entre o Município de Beja e a empresa Fábulas 
Relevantes, Unipessoal, Ldª e autorizar o Senhor Presidente da Câmara a 
alienar os lotes 15 e 16, pelos valores de 10.614,26 € e 10.743,92 €, 
respetivamente, o que totaliza 20.358,18 €, conforme solicitação da 
empresa apresentada em 23 de outubro de 2018.-----------------------------------------

1.2. – Proposta de aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento 
da Câmara Municipal de Beja para o ano 2019;-----------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 
CDU e submeter à Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------
1.3. – Proposta de aprovação de Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de 
Beja para o ano 2019;-----------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 
CDU e submeter à Assembleia Municipal.------------------------------------------------------- 
 

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 trinta e um de outubro de dois mil e 
dezoito.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


