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

2.1. – Recurso ao crédito de longo prazo destinado ao financiamento da 

obra de reabilitação do edifício das “Modas Felício” sito na Praça da 
República, nos 25, 27 e 28 e Rua Dr. Afonso Costa, nos 2, 4, 6, 8, 10 e 12, em 
Beja – Revogação da decisão de contratar;-------------------------------------------------------

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

2.2. – Propostas de recurso ao crédito de longo prazo:-----------------------------------

2.2.1. – Financiamento da obra de reabilitação do edifício das “Modas 
Felício” sito na Praça da República, nos 25, 27 e 28 e Rua Dr. Afonso Costa, 
nos 2, 4, 6, 8, 10 e 12, em Beja;---------------------------------------------------------------------------

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

2.2.2 – Financiamento da obra de recuperação da Estrada Municipal 529 
entre Santa Vitória e Mina da Juliana;---------------------------------------------------------------

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

2.3. – Propostas de aprovação de repartições de encargos:---------------------------

2.3.1. – Empreitada de reabilitação do edifício sito na Praça da República, 
nos 25, 27 e 28 e Rua Dr. Afonso Costa, nos 2, 4, 6, 8, 10 e 12, em Beja;---------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

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

2.3.2. – Empreitada de reabilitação da Estrada Municipal 529 entre Santa 
Vitória e Mina da Juliana;-----------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

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

2.3.3. – Empreitada de substituição da cobertura em amianto na Escola 
Básica de Mário Beirão, em Beja;-----------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

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

2.3.4. – Empreitada de substituição da cobertura em amianto na Escola 
Básica de Santiago Maior, em Beja;-------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

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

2.4. – Propostas de aprovação de revisões de preços:-------------------------------------

2.4.1. – Empreitada de Zona de Acolhimento Empresarial Norte, em Beja;--
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Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------

2.4.2. – Empreitada de requalificação do Jardim do Rossio – Praça Dr. 
Carlos Moreira (Beringel);----------------------------------------------------------------------------------

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

2.5. – Proposta de aprovação de protocolo de parceria a celebrar entre a 
Direção Regional de Cultura do Alentejo, os municípios de Beja, Campo 
Maior, Mértola, Monforte, Montemor-o-Novo, Ourique, Santiago do 
Cacém, Vidigueira, Évora, a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e o 
Campo Arqueológico de Mértola, relativo ao projeto “Turismo 
Arqueológico no Alentejo: Presente ao Passado”;-------------------------------------------

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

2.6. – Proposta de aprovação de minuta de contrato de cessão da posição 
contratual da concessão para instalação e exploração de quiosque 
amovível, a título precário, na Rua Florbela Espanca, Bairro Nossa Senhora 
da Conceição, em Beja;---------------------------------------------------------------------------------------

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

2.7. – Proposta de aprovação de minuta de acordo no âmbito das obras de 
requalificação do mercado municipal, a celebrar entre o Municipio de Beja 
e José Guerreiro Mestre;------------------------------------------------------------------------------------

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

2.8. – Pedido de alienação de prédio urbano, destinado a lote de terreno 
para construção urbana, denominado por lote 14, sito no “Loteamento 
Municipal de Atividades Económicas da Horta de S. Miguel”, em beja, 
solicitado por Veicularte, Ldª;----------------------------------------------------------------------------

Este assunto foi retirado.-----------------------------------------------------------------------------------

2.9. – Proposta de aprovação do Plano Municipal para a Igualdade, 
Cidadania e Não Discriminação;-------------------------------------------------------------------------

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

2.10. – Reembolsos relativos ao Cartão Municipal Sénior – 
Comparticipação de 25% nos medicamentos referente ao 3º trimestre de 
2020;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.11. – Registo de bem móvel de acordo a alínea j), nº1 do artigo 33º da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro;------------------------------------------------------------------

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

2.12. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativos à cedência de 
transportes:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.12.1. – Despertar Sporting Clube;-------------------------------------------------------------------

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

2.12.2. – Associação Cultural e Recreativa Zona Azul;-------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------
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2.12.3. – Futebol Clube Albernoense;----------------------------------------------------------------

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

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

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

2.12.5. – Clube de Patinagem de Beja;--------------------------------------------------------------

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

2.12.6. – Organização das 48 horas Automóveis Antigos ao Alentejo;-----------

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

2.13. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia vinte de outubro de 
dois mil e vinte, verificando-se que o total das disponibilidades é de três 
milhões, quinhentos e dezanove mil e quatrocentos e vinte e oito euros, 
sendo três milhões, cento e quatro mil, três euros e treze cêntimos de 
operações orçamentais e quatrocentos e quinze mil, quatrocentos e vinte 
e quatro euros e oitenta e sete 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 outubro de dois mil e vinte.-- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


