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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 de seis de 

janeiro de dois mil e vinte e um, as propostas a seguir discriminadas, 

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

2.1. – Processo Disciplinar – Relatório Final;-----------------------------------------------------

Este assunto foi retirado.-----------------------------------------------------------------------------------

2.2. – Proposta de abertura de procedimento concursal comum para 

ocupação de postos de trabalho do mapa de pessoal do Município de Beja 

aprovado para 2021, na modalidade de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado;-----------------------------------------------------------------

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

2.3. – Proposta de aprovação de minutas:--------------------------------------------------------

2.3.1. – Contrato-programa a celebrar entre o Município de Beja e a 

Associação de Fadistas de Beja;-------------------------------------------------------------------------

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

2.3.2. – Contrato-programa a celebrar entre o Município de Beja e o 

JODICUS – Grupo de Teatro;-------------------------------------------------------------------------------

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

2.3.3. – Contrato de comodato a celebrar entre o Município de Beja e o 

Clube de Caçadores e Pescadores da Freguesia de Trindade;-------------------------

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

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

2.4.1. – prédio sito na Rua de São Sebastião, nº 24, em Beja, solicitado por 

Joana Isabel Páscoa Pinto;----------------------------------------------------------------------------------

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

2.4.2. – piso zero com entrada pelo nº 28-A da Avenida Miguel Fernandes, 

Rua Padre António Vieira/Rua Arco da Gavioa, nº 2-A/Avenida Miguel 

Fernandes n
os

 27, 27-A, 28 e 28-A, em Beja, solicitado por XYQ Portugal – 

Investimentos Imobiliários, Unipessoal, Ldª;----------------------------------------------------

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

2.4.3. – fração AR do prédio sito na Rua Eugénio de Andrade, nº 2, 2º esqº, 

em Beja, solicitado por Cláudia Silva – Remax Ideal IV;-----------------------------------

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

2.4.4. – prédio sito na Rua Dr. Manuel de Arriaga, nº 41, em Beja, 

solicitado por Carlos da Silva Mestre;----------------------------------------------------------------
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Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.-------

2.4.5. – prédio sito na Rua Conselheiro Menezes, nº 19, 3º esqº, em Beja, 

solicitado por António Abel dos Santos Candeias;--------------------------------------------

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

2.4.6. – prédio sito no Largo 9 de Abril, nº 6, r/c esqº, em Beja, solicitado 

por Iolanda Guerreiro – Cabeça de Casal de Herança;-------------------------------------

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

2.4.7. – prédio sito na Rua da Casa Pia, nº 50, em Beja, solicitado por 

Iolanda Guerreiro – Cabeça de Casal de Herança;--------------------------------------------

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

2.5. – Pedido de certidão de direito de reversão na escritura de compra e 

venda do prédio sito na Rua Pablo Neruda, nº 5, 2º dtº, em Beja, solicitado 

por Piedade Conceição Martins Cruz;----------------------------------------------------------------

Este assunto foi retirado.-----------------------------------------------------------------------------------

2.6. – Pedido de prorrogação de prazo de execução da empreitada de 

instalação de abrigos de passageiros e melhoramento de acessibilidades;---

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

2.7. – Pedido de prorrogação de prazo para análise e classificação das 

Bolsas de Estudo 2020/2021;-----------------------------------------------------------------------------

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

2.8. – Proposta de aprovação do 1º pagamento dos auxílios económicos 

2020/2021;----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.9. – Proposta de participação do Município de Beja na campanha de 

angariação de fundos denominada “MódeDoBicho” lançada pelo Centro 

de Paralisia Cerebral;------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade na modalidade de parceiro 

Abraço através da aquisição de 50 máscaras, pelo valor total de 

quinhentos euros.-----------------------------------------------------------------------------------------------

2.10. – Proposta de isenção de pagamento de custos de limpeza e pintura 

de habitação municipal sita na Rua Pablo Neruda, nº 5, r/c dtº, em Beja;-----

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

2.11. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia cinco de janeiro de 

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

um milhão, novecentos e noventa e seis mil, quatrocentos e sessenta e 

sete euros e sessenta cêntimos, sendo um milhão, seiscentos e dez mil, 

oitocentos e noventa e seis euros e quatro cêntimos de operações 

orçamentais e trezentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e setenta e um 

euros e cinquenta e seis cêntimos de operações não orçamentais.---------------

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
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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 seis de janeiro de dois mil e vinte e um.------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 

Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


