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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 vinte e 

um de janeiro de dois mil e vinte e um, as propostas a seguir 

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

2.1. – Proposta de aprovação da minuta de contrato de crédito a longo 

prazo a celebrar entre o Banco BPI, S.A., e o Município de Beja para 

financiamento da obra de reparação da Estrada Municipal entre Santa 

Vitória e Mina da Juliana;-----------------------------------------------------------------------------------

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

2.2. – Proposta de aprovação do tarifário de resíduos sólidos urbanos do 

Município de Beja para 2021;-----------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com os votos contra dos vereadores 

da CDU.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3. – Proposta de ratificação da 27ª Alteração ao Orçamento (receita e 

despesa) e 18ª Alteração às Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de 

Investimentos) 2020;------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado ratificar por maioria com as abstenções dos vereadores 

da CDU.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.4. – Proposta de apoio extraordinário à Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Beja;-------------------------------------------------------------------------

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

2.5. – Proposta de transferências para instituições em 2021;-------------------------

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

2.6. – Proposta de transferências para as freguesias do concelho em 2021; 

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

2.7. – Transferência de verbas para as freguesias do concelho, no âmbito 

da eleição para a Assembleia da República;------------------------------------------------------

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

2.8. – Proposta de constituição de fundos de maneio para fazer face a 

despesas urgentes e inadiáveis no ano 2021;---------------------------------------------------

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

2.9. – Reembolsos relativos ao Cartão Municipal Sénior – Comparticipação 

de 25% nos medicamentos referente ao 4º trimestre de 2020;---------------------

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

2.10. – Proposta de apoio em materiais;-----------------------------------------------------------
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Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------

2.11. – Propostas de prorrogação de prazos de execução:------------------------------

2.11.1. – Empreitada de reabilitação do logradouro do Clube Bejense;---------

Foi deliberado deferir por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.11.2. – Empreitada de Zona de Acolhimento Empresarial Norte;----------------

Foi deliberado deferir por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.12. – Pedido de excecionalidade previsto no Regulamento do Plano 

Diretor Municipal de Beja para viabilização de obras de ampliação 

destinadas a armazenagem da atividade industrial de produção de vinho, 

solicitado por Moragri, Sociedade Agrícola, S.A.;---------------------------------------------

Foi deliberado deferir por unanimidade.---------------------------------------------------------

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

2.13.1. – prédio sito na Rua da Branca, nºs 35 e 37, em Beja, solicitado 

pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja;-

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

2.13.2. – fração E do prédio sito na Rua Pablo Neruda, nº 4, 2º esqº, em 

Beja, solicitado por Fernando Nuno Costa Lobo da Costa Mestre;-----------------

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

2.13.3. – fração C do prédio sito na Dr. Horácio Flores (antiga Rua do 

Canal), nº 27, 1º, em Beja, solicitado por Luís Filipe Adanjo Palma;---------------

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

2.14. – Pedido de certidão de direito de reversão na escritura de compra e 

venda do prédio sito na Rua Pablo Neruda, nº 5, 2º dtº, em Beja, solicitado 

por Piedade Conceição Branco Martins;-----------------------------------------------------------

Foi deliberado deferir por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.15. – Pedido de pagamento em prestações da TRIU, solicitado por José 

Pimentinha:----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado deferir por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.16. – Pedidos de pagamento em prestações de covais:--------------------------------

2.16.1. – Virginia Batista Bernardino, relativamente ao coval nº 516 do 

Cemitério Municipal de Beja;-----------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado deferir por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.16.2. – Margarida Alexandra Martins Bacelos, relativamente ao coval nº 

617 do Cemitério Municipal de Beja;-----------------------------------------------------------------

Foi deliberado deferir por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.17. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia vinte de janeiro de 

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

quatro milhões, duzentos e dezasseis mil, seiscentos e onze euros e 

setenta e cinco cêntimos, sendo três milhões, oitocentos e vinte e três mil, 

setecentos e dezanove euros e oitenta e seis cêntimos de operações 

orçamentais e trezentos e noventa e dois mil, oitocentos e noventa e um 
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euros e oitenta e nove 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 vinte e um de janeiro de dois mil e vinte e 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 

Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


