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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 dezanove 

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

2.1. – 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 unanimidade e submeter à Assembleia 

Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2. – Proposta de ratificação da alteração aos Estatutos da RESIALENTEJO 
– Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M.;---------------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade e submeter à Assembleia 

Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3. – Proposta de adjudicação do concurso público para alienação de um 
terreno urbano sito na Horta da Água Doce, Lote 53, Parque Industrial, em 
Beja;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado adjudicar por unanimidade.-----------------------------------------------------

2.4. – Proposta de ratificação da deliberação de 18 de novembro de 2020, 
que aprovou o Loteamento Municipal da Rua da Construção, para efeitos 
de registo na Conservatória do Registo Predial de Beja;----------------------------------

Foi deliberado ratificar por unanimidade a deliberação de 18 de 

novembro de 2020, que aprovou o Loteamento Municipal da Rua da 

Construção.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.5. – Proposta de exercício do direito de reversão do lote 119-A, sito no 
Monte do Poço do Coelho, Horta da Água Doce e Poço dos Frangos 
(Parque Industrial), em Beja, adquirido ao Município pela sociedade 
“Marques e Lopes, Ldª”;-------------------------------------------------------------------------------------

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

2.6. – Pedido de emissão de declaração de não acionamento de cláusula 
de reversão por parte do Município de Beja, relativamente à obra de 
construção de habitação unifamiliar, sito na ligação do Bairro do Pelame à 
Quinta D’El Rey, solicitado por Ana Luisa da Silva Sobral Parreira;-----------------

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

2.7. – Proposta de aceitação de doação de parcela de terreno, 
correspondente ao prédio urbano sito nos arruamentos da Rua Deolinda 
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Quartim e Rua J6 da União de Freguesias de Beja de Salvador e Santa 
Maria da Feira, em Beja, pela Diocese de Beja;------------------------------------------------

Foi deliberado aceitar por unanimidade a doação da parcela de terreno 

em causa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.8. – Pedido de reembolso de IMT decorrente da realização de obras de 
reabilitação do prédio sito na Rua Dr. Afonso Costa, nº 20 e 22, em Beja, 
solicitado por Roteiroficial, Ldª;-------------------------------------------------------------------------

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

2.9. – Pedido de certidão de direito de preferência relativa ao prédio sito 
no Monte da Vinha, em Beja, solicitado por Gualter Manuel Barragão de 
Freitas;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.10. – Pedido de certidão para ampliação do número de compartes do 
prédio misto denominado “Monte Grande”, sito em Nossa Senhora das 
Neves, solicitado por Gabriel José Costa Barbado;-------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade emitir a certidão pretendida.--------------------

2.11. – Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino 
Superior do Município de Beja de Famílias Carenciadas ou Numerosas – 
Revogação da deliberação tomada em 21 de abril de 2021 e aprovação do 
início de procedimento de segunda alteração ao referido Regulamento e a 
participação procedimental;------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade revogar a deliberação tomada em 21 de 

abril de 2021 e aprovar o início de procedimento de segunda alteração 

ao referido Regulamento e a participação procedimental.---------------------------

2.12. – Eleição para o Presidente da República – 24 de janeiro de 2021 – 
Transferência de verbas para os membros das Mesas;------------------------------------

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

2.13. – Propostas de apoios financeiros:-----------------------------------------------------------

2.13.1. – Caixa Social e Cultural do Pessoal da Câmara Municipal de Beja, 
para fazer face às despesas com a atividade de Assistentes de Sala;-------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor 

de três mil euros.------------------------------------------------------------------------------------------------

2.13.2. – Sociedade Filarmónica Capricho Bejense, para fazer face às 
despesas com a aquisição e montagem de ar condicionado para o Salão;----

Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor 

de quatro mil e setecentos e noventa e sete euros.---------------------------------------

2.13.3. – Bombeiros Voluntários de Beja – Secção de Judo, para fazer face 
às despesas de testagens dos atletas ao SARS-CoV-2, antes de retomar a 
atividade;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor 

de quinhentos euros.-----------------------------------------------------------------------------------------
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2.14. – Apoio à recuperação habitacional particular – proposta de 
cedência de materiais à Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Neves;----

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

2.15. – Proposta de ocupação de via pública para estaleiro de obra – caixa 
de Crédito Agrícola;---------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e dar conhecimento à 

Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------

2.16. – Pedido de isenção do pagamento das taxas previstas no 
Regulamento do Cemitério Municipal, pela utilização dos serviços do 
mesmo, solicitado pela Santa Casa da Misericórdia de Beja;--------------------------

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

2.17. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 
transportes, solicitado pelo Clube Desportivo de Beja;-----------------------------------

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

2.18. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia dezoito de maio de 
dois mil e vinte e um, verificando-se que o total das disponibilidades é de 
três milhões, setecentos e noventa e um mil, quinhentos e oitenta e oito 
euros e trinta e três cêntimos, sendo três milhões, trezentos e vinte e seis 
mil, cento e quarenta e nove euros e dezasseis cêntimos de operações 
orçamentais e quatrocentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e 
nove mil e dezassete 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 dezanove de maio de dois mil e vinte e 
um.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


