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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 dezasseis 

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

2.1. – Proposta de alteração do Mapa de Pessoal do Município de Beja 
aprovado para o ano 2021;--------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

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

2.2. – Proposta de abertura de procedimento concursal comum para 
ocupação de posto de trabalho do mapa de pessoal do Município de Beja, 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado – 1 Técnico Superior – área de Gestão, Engenharia 
Alimentar, Agroindústrias para a DAS /SALURR;-----------------------------------------------

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

2.3. – Proposta de aprovação do Plano de Intervenção no Espaço Rústico 
do Monte da Navarra;-----------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

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

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

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

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

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

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

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

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

2.5. – Proposta de adjudicação do concurso público para alienação de 
onze lotes de terreno municipal para moradias unifamiliares;-----------------------

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

2.6. – Proposta de resolução do protocolo celebrado com o Centro Social, 
Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança referente ao fornecimento 
de refeições escolares;----------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com abstenções dos vereadores da 

CDU.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.7. – Proposta de alargamento do Projeto Incluir com Saúde – Ótica 
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Solidária;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.8. – Proposta de aprovação de minuta de certidão de destaque de 
parcela de prédio, situado em perímetro urbano, na Zona Poente da 
Cidade de Beja – União das Freguesias de Beja de Santiago Maior e São 
João Baptista;------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.9. – Pedidos de certidão de direito de preferência:--------------------------------------

2.9.1. – fração B do prédio sito na Rua de Ezequiel Soveral Rodrigues, nº 
20-E, em Beja, solicitado por José Joaquim Parrinha – Cabeça de Casal de 
Herança;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.9.2. – prédio sito na Rua do Carmo Velho, nº 8, em Beja, solicitado por 
Carlos Alberto Pacheco Miroso;-------------------------------------------------------------------------

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

2.10. – Pedido de certidão relativa ao emparcelamento simples de 5 
prédios rústicos artigos 29º, 30º e 55º da Secção C denominados 
“Barbosa” e artigos 26º e 31º da Secção A denominado “Saramago”, sitos 
na freguesia de São Matias, solicitado por Joaquim Manuel Fialho 
Lourenço;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.11. – Pedidos de certidão para constituição de prédios em 
compropriedade:-------------------------------------------------------------------------------------------------

2.11.1. – prédio rústico denominado por “Saramaga”, sito na Freguesia de 
São Matias, solicitado por Rui Manuel Veríssimo Conceição Conduto;----------

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

2.11.2. – prédio rústico denominado por “Herdade do Monte da Ponte”, 
sito na União de Freguesia de Albernoa e Trindade, solicitado por Rui 
Manuel Veríssimo Conceição Conduto;-------------------------------------------------------------

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

2.12. – Programa de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo 2021 – 
segunda tranche;-------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e proceder à transferência da 

segunda tranche no valor total de setenta e dois mil e oitocentos e dez 

euros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.13. – Proposta de apoio financeiro extraordinário à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Beja, para fazer face aos 
custos de atualização do Veículo de Combate a Incêndios Urbanos;-------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um apoio financeiro 

extraordinário no valor de quarenta mil euros.----------------------------------------------

2.14. – Proposta de aprovação de Auto de Doação a celebrar entre a 
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Turismo do Alentejo, ERT e a Câmara Municipal de Beja;-------------------------------

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

2.15. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pelo 
licenciamento de operação urbanística, solicitado pela Santa Casa da 
Misericórdia de Beja;------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.16. – Pedido de isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 
transporte, solicitado por Autonomia e Descoberta, C.R.L.;----------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.17. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia quinze de junho de 
dois mil e vinte e um, verificando-se que o total das disponibilidades é de 
três milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, cento e vinte e três euros 
e trinta e cinco cêntimos, sendo três milhões, setenta mil, cinquenta e 
nove euros e quarenta e um cêntimos de operações orçamentais e 
quinhentos e vinte e quatro mil, sessenta e três euros e noventa e quatro 
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 dezasseis de junho de dois mil e vinte e 
um.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


