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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 dezoito 

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

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

2.1. – Ratificação do Despacho GAP Nº 6/2021;----------------------------------------------

Foi deliberado ratificar por unanimidade.------------------------------------------------------

2.2. – Proposta de aprovação do Relatório de Gestão Consolidado do 

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

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

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

2.3. – Certificação Legal das Contas Consolidadas e Parecer do Revisor 

Oficial;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.4. – Proposta de aprovação da Estratégia Local de Habitação do 

Concelho de Beja;------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

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

2.5. – Alteração ao Plano de Pormenor do Parque Ambiental do 

Montinho;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade nos termos da minuta de 

deliberação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.6. – Proposta de adjudicação – Empreitada de “Construção do Edifício 

CEBAL” e aprovação da respetiva repartição de encargos;------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com a abstenção da vereadora Sónia 

Calvário. O vereador Vítor Picado não participou na presente deliberação 

por se encontrar ausente da sala.---------------------------------------------------------------------

2.7. – Proposta de aprovação do pedido de prorrogação de prazo de 

execução – Empreitada de “Reabilitação e Refuncionalização do Edifício da 

Piscina Descoberta”;-------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.8. – Proposta de aprovação do 2º pedido de prorrogação do prazo de 

execução e reposição do equilíbrio financeiro do contrato – Empreitada de 

“Implementação de percursos acessíveis na Cidade de Beja – Centro 

Histórico e envolvente – 1ª Fase (Percurso Beja antiga) – Fase 1”;----------------

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

2.9. – Proposta de aprovação de Conta Final – Empreitada de “Construção 
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de um parque de estacionamento junto ao Largo da Estação Ferroviária, 

em Beja”;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.10. – Proposta de aprovação do cálculo da revisão de preços provisória – 

Empreitada de “Requalificação do Mercado Municipal de Beja”;-------------------

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

2.11. – Proposta de aprovação de minuta de protocolo de colaboração a 

celebrar entre a Direção Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades 

Portuguesas e o Município de Beja;-------------------------------------------------------------------

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

2.12. – Reconfirmação da deliberação de câmara tomada em 16 de junho 

de 2021 relativa à aprovação de minuta 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.-------------------------------------------------------

2.13. – Pedido de reconhecimento do reembolso do IMT – Primeira 

transmissão subsequente à intervenção de reabilitação – Obra de 

reabilitação urbana licenciada no âmbito do Proc. nº PC 67/2018, 

solicitado por Maria Margarida Matos Guerreiro Palma;--------------------------------

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

2.14. – Pedido de alteração da operação de loteamento constituído por 7 

lotes destinados a armazém (1 a 3 e 5 a 7) e serviços (lote4), sitos na Rua 

Bento de Jesus Caraça, solicitado por Fátima Teresa, Ldª;------------------------------

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

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

2.15.1. – prédio sito na Rua da Casa Pia, nº 12 e 14, em Beja, solicitado por 

Mariana Mira Feyo Graça Morais Mendes de Almeida;-----------------------------------

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

2.15.2. – prédio sito na Rua da Lobata, nº 17, em Beja, solicitado por José 

Luís Ildefonso Ramalho;--------------------------------------------------------------------------------------

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

2.15.3. – fração S do prédio sito na Avenida Comandante Ramiro Correia, 

nº 64, 2º dtº, em Beja, solicitado por Susana Maria Coelho Gracio;---------------

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

2.16. – Pedido de certidão de constituição em compropriedade do prédio 

rústico denominado “Herdade do Monte Abaixo”, sito na União de 

Freguesias de Trigaches e São Brissos, solicitado por António Manuel 

Ribeiro;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.17. – Pedido de prorrogação para emissão da licença de construção – 

habitação familiar sita na Rua General Humberto Delgado, Penedo Gordo, 
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União de Freguesias de beja de Santiago Maior e São João Baptista, 

solicitado por Manuel Francisco Jorge Gonçalves;-------------------------------------------

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

2.18. – Pedido de aditamento – Lote nº 7, solicitado por Hugo Miguel 

Machado Afonso Torres;------------------------------------------------------------------------------------

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

2.19. – Pedido de apoio – Road21 – Portugal Classic Association, no 

âmbito da organização da 26ª Edição das “48 Horas Automóveis Antigos 

ao Alentejo”;--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um apoio financeiro 

no valor de cinco mil euros.-------------------------------------------------------------------------------

2.20. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia dezassete de agosto 

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

de quatro milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, duzentos e trinta e 

oito euros e dezassete cêntimos, sendo quatro milhões, vinte e dois mil, 

trezentos e noventa e um euros e trinta e seis cêntimos de operações 

orçamentais e quatrocentos e setenta e três mil, oitocentos e quarenta e 

seis euros e oitenta e um 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 dezoito de agosto de dois mil e vinte e 

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

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 

Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


