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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 quinze de 
setembro 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 ao Plano de Pormenor de Vale de Atum;----------

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

2.2. – Proposta de aprovação da doação, através da constituição do 

direito de superfície do Lote E, e da minuta de contrato a favor da 
Administração Regional de Saúde do Alentejo;------------------------------------------------

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

2.3. – Proposta de reversão dos Lotes 15 e 16 sitos no Loteamento 

Municipal da Horta de São Miguel, adquiridos pela empresa Fábulas 
Relevantes Unipessoal, Ldª;-------------------------------------------------------------------------------

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

2.4. – Proposta de aprovação de protocolo de parceria a celebrar entre a 

Câmara Municipal de Beja e a Alememória – Associação de Apoio a 
Famílias e Doentes com Demências;-----------------------------------------------------------------

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

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

Associação de Desenvolvimento Integrado do Meio Rural e aprovação da 
adenda ao contrato de trabalho a termo certo;-----------------------------------------------

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

2.6. – 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 e o Externato António Sérgio;-----------------------------------------

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

2.7. – Ratificação da repartição de encargos relativa ao Acordo Quadro 
“Fornecimento de Refeições Escolares”;-----------------------------------------------------------

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

2.8. – Proposta de aprovação da minuta de Edital relativo a Projeto de 
Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino 
Superior do Município de Beja de Famílias Numerosas e Carenciadas;----------

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

2.9. – Pedidos de emissão de certidão de direitos de preferência:-----------------
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2.9.1. – prédio sito na Rua da Esperança, nº 16, em Beja, solicitado por  
HEFESTO STC, S.A.;----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.-------

2.9.2. – prédio sito na Rua da Estrela, nº 8-A, em Cabeça Gorda, solicitado 
por  Ivone Maria Lampreia de Brito;------------------------------------------------------------------

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

2.9.3. – fração U do prédio sito na Rua de Mértola, nº 71, em Beja, 
solicitado por  Helena Isabel Soares Trigo;--------------------------------------------------------

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

2.9.4. – prédio sito na Rua General Teófilo da Trindade, nº 50, em Beja, 
solicitado por  Luís Francisco Dias Alho;------------------------------------------------------------

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

2.9.5. – prédio sito na Rua das Portas de Moura, nº 9, em Beja, solicitado 
por  Luís Francisco Guerreiro Silva – Cabeça de Casal de Herança;-----------------

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

2.9.6. – prédio sito na Rua Antero de Quental, nº 1-B, 2º dtº, em Beja, 
solicitado por  Bárbara Lampreia Figueira – Cabeça de Casal de Herança;----

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

2.9.7. – quota de 1/17 no parqueamento-cave do Bloco X do prédio sito na 
Rua José Gomes Ferreira, nº 9, em Beja, solicitado por  José Manuel 
Candeias Coelho;-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.10. – Anulação de faturas – Concessão da Cafetaria da Biblioteca 
Municipal de Beja;-----------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado anular por unanimidade.----------------------------------------------------------

2.11. – Pedido de pagamento em prestações, solicitado por Luís Miguel 
Marques Borges;-------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade na condição do pagamento ser 
efetuado em 48 prestações mensais e sucessivas.-----------------------------------------

2.12. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licença da atividade de realização de espetáculos de natureza 
desportiva, solicitado pelo Despertar Sporting Clube;-------------------------------------

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

2.13. – Pedido de isenção de pagamento de taxas relativa à cedência de 
transporte, solicitado pela Associação de Reformados de Cabeça Gorda;-----

Foi deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------- 
2.14. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia catorze de setembro 
de dois mil e vinte e um, verificando-se que o total das disponibilidades é 
de dois milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, trezentos e sete euros e 
setenta e seis cêntimos, sendo dois milhões, quatrocentos e doze mil, 
seiscentos e cinco euros e quarenta e três cêntimos de operações 
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orçamentais e quatrocentos e oitenta e dois mil, setecentos e dois 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 quinze de setembro de dois mil e vinte e 
um.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


