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

2.1. – Pedidos de reconhecimento de Interesse Público Municipal:--------------

2.1.1. – Assunto Silvestre, Ldª;---------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 
Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.2. – Monte da Navarra;---------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 
Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2. – Proposta de renovação de protocolo com a Alentejo XXI – 

Associação de Desenvolvimento Integrado do Meio Rural;-----------------------------
Retirada.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3. – Proposta de aprovação do Plano de Transportes Escolares 
2021/2022 e dos Protocolos a celebrar entre o Município de Beja e as 
Uniões de Freguesias de Salvada e Quintos, Santa Vitória e Mombeja e 
Albernoa e Trindade;------------------------------------------------------------------------------------------

Retirada.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.4. – Pedido de certidão de ampliação do número de compartes do 
prédio rústico denominado “Baionitos”, sito na União de Freguesias de 
Santa Vitória e Mombeja, solicitado por Hugo Valverde Gomes;-------------------

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

2.5. – Pedido de pagamento em prestações, solicitado por Rui José Duarte 
Batista;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.6. – Pedido de apoio à recuperação habitacional particular, solicitado 
por Vítor Manuel Gião Vieira Cardoso;--------------------------------------------------------------

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

2.7. – Proposta de aprovação de Auto de Doação;-------------------------------------------

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

2.8. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 
transportes:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.8.1. – Clube Desportivo de Beja;---------------------------------------------------------------------

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

2.8.2. – Despertar Sporting Clube;---------------------------------------------------------------------
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Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.8.3. – Fábio Pacheco, representante do Futebol de Rua de Beja;----------------

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

2.8.4. – Associação Cultural e Desportiva de Penedo Gordo;--------------------------

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

2.8.5. – Associação ESTAR;---------------------------------------------------------------------------------

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

2.8.6. – Clube Sorrisos;----------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado indeferir por maioria com quatro abstenções.----------------------

2.9. – Pedido de prorrogação de prazo para apresentação de caução, 
solicitado pela Rodoviária do Alentejo, S.A.;-----------------------------------------------------

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

2.10. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia trinta e um de agosto 
de dois mil e vinte e um, verificando-se que o total das disponibilidades é 
de três milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e setenta e 
seis euros e noventa e cinco cêntimos, sendo três milhões, trezentos e 
setenta e oito mil, setecentos e dezanove euros e sessenta e dois 
cêntimos de operações orçamentais e quatrocentos e setenta e cinco mil, 
seiscentos e cinquenta e sete euros e trinta e três 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 um de setembro de dois mil e vinte e um.-- 

 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


