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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 setembro de dois mil e vinte, as propostas a seguir discriminadas, 

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

2.1. – Proposta de aprovação da Operação de Reabilitação Urbana do 

Flávio dos Santos e submissão à Assembleia Municipal;---------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

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

2.2. – Proposta de aprovação do relatório de apreciação do resultado de 

discussão pública do PIER da Mingorra e submissão do Plano à Assembleia 

Municipal;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

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

2.3. – Proposta de aprovação do relatório de apreciação do resultado de 

discussão pública do PIER da Vila Galé e submissão do Plano à Assembleia 

Municipal;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

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

2.4. – Proposta de aprovação do projeto de execução e das restantes 

peças do procedimento com vista à abertura de concurso público para a 

realização da empreitada de reabilitação do troço da Estrada Municipal 

529 entre a Mina da Juliana e Santa Vitória;-----------------------------------------------------

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

2.5. – Propostas de abertura de procedimentos por concurso público;---------

2.5.1. – Alienação de um terreno urbano Lote 2, sito na Rua D. José 

Patrocínio Dias, em Beja;------------------------------------------------------------------------------------

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

2.5.2. – Alienação de um terreno urbano Lote E2, sito na Ligação do Bairro 

do Pelame à Quinta D’El Rey, em Beja;--------------------------------------------------------------

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

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

Sinalização – Cidades que se Contam”;-------------------------------------------------------------

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

2.7. – Pedidos de certidão de direitos de preferência;-------------------------------------

2.7.1. – prédio sito na Rua Infante D. Henrique, nº 6, em Beja, solicitado 

por Custódia Gomes da Lima;-----------------------------------------------------------------------------
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Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.-------

2.7.2. – prédio sito na Rua Infante D. Henrique, n
os

 8 e 10, em Beja, 

solicitado por Custódia Gomes da Lima;-----------------------------------------------------------

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

2.7.3. – prédio sito na Rua Natália Correia, nº 21, r/c esqº, em Beja, 

solicitado por Sandra Maria da Silva Paulino;---------------------------------------------------

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

2.8. – Ampliação do Canil/Gatil Intermunicipal – Transferência de verba 

para a RESIALENTEJO – Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M.;---------

Foi deliberado por unanimidade transferir o montante de 35.585,89 € + 

IVA, valor correspondente à imputação de custos ao Município de Beja 

na empreitada em causa, repartidos da seguinte forma:------------------------------

2020 …………………………………………………………………………………………………… 20.995,67 € + IVA 

2021 …………………………………………………………………………………………………... 14.590,21 € + IVA 

2.9. – Propostas de atribuição de subsídios;-----------------------------------------------------

2.9.1. – Programa de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo 2020;----

Foi deliberado aprovar por unanimidade a atribuição de um apoio 

suplementar no valor total de 20.000,00 €.-----------------------------------------------------

2.9.2. – Clube Desportivo e Recreativo Salvadense;-----------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade a atribuição de um subsídio no 

valor total de 1.000,00 € para apoio logístico e manutenção do campo de 

jogos Terra do Pão e à instalação de wc’s de apoio.---------------------------------------

2.9.3. – Clube de Bilhar de Beja;------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade a atribuição de um subsídio no 

valor total de 800,00 € para apoio ao investimento efetuado na aquisição 

de bilhares, panos e tacos, para permitir uma prática com caráter regular 

desta atividade.--------------------------------------------------------------------------------------------------

2.10. – Pedido de reabilitação na sequência da pena de demissão aplicada 

em 24/07/2002 – Francisco Miguel Rodrigues Cavaco;-----------------------------------

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

2.11. – Rendas das concessões da Câmara Municipal de Beja – Proposta de 

50% de isenção até final do ano 2020;--------------------------------------------------------------

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

2.12. – Proposta de atribuição de Medalhas de Bons Serviços Municipais;---

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

2.13. – Pedido de parecer relativo à transferência de instalações da 

farmácia Singa do concelho de Ferreira do Alentejo para o concelho de 

Beja, solicitado pelo INFARMED, I.P.;----------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade emitir parecer favorável.---------------------------

2.14. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia quinze de setembro de 

dois mil e vinte, verificando-se que o total das disponibilidades é de três 
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milhões, duzentos e noventa e seis mil, novecentos e vinte euros e setenta 

e dois cêntimos, sendo dois milhões, novecentos e quatro mil, cento e 

setenta euros e oitenta e nove cêntimos de operações orçamentais e 

trezentos e noventa e dois mil, setecentos e quarenta e nove euros e 

oitenta 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 dezasseis de setembro de dois mil e vinte.-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 

Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


