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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 dois de outubro 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 do Regimento da Câmara Municipal de Beja para o mandato de 

2021-2025;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.2. – Proposta de delegação de competências da Câmara Municipal no seu Presidente, nos 

termos do artigo 34º do anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro;----------------------------------

Foi deliberado rejeitar por maioria com três votos contra as competências números 1. 

Executar as opções do plano e orçamento, assim como aprovar as suas alterações; 3. 

Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG e 4. Alienar em 

hasta pública, independentemente de autorização da assembleia municipal, bens imóveis de 

valor superior ao referido na alínea anterior, desde que a alienação decorra da execução das 

opções do plano e a respetiva deliberação tenha sido aprovada por maioria de dois terços 

dos membros da assembleia municipal em efetividade de funções; Foram igualmente 

rejeitadas por unanimidade as competências números 23. Participar em órgãos de gestão de 

entidades da administração central; 25. Nomear e exonerar o conselho de administração dos 

serviços municipalizados; 28. Estabelecer a denominação das ruas e praças das localidades e 

das povoações, após parecer da correspondente junta de freguesia e 32. Deliberar, no prazo 

máximo de 30 dias, sobre os recursos hierárquicos impróprios das deliberações do conselho 

de administração dos serviços municipalizados; As restantes competências foram delegadas 

no Presidente por unanimidade. Relativamente à competência para realização de despesa a 

mesma foi delegada por unanimidade no Presidente e fixada no valor de 450.000,00 € ;--------

2.3. – Proposta de delegação de competências da Câmara Municipal no seu Presidente, no 

âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei 

nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação;-------------------------------------------------------

Foi deliberado delegar por unanimidade todas as competências no Presidente à exceção das 

alíneas b) Decidir pedidos de informação prévia nos termos e limites fixados nos artigos 14º 

e 16º e n) Autorizar o pagamento fracionado de taxas, nos termos do artigo 117º, nº 2 que 

foram rejeitadas por unanimidade;------------------------------------------------------------------------------

2.4. – Proposta de nomeação de funcionário para secretariar as reuniões, nos termos do 

disposto no artigo 57º nº 2 do anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro;--------------------------

Foi deliberado nomear por unanimidade o Assistente Técnico João Daniel Frazão Felício e, 

nas suas faltas e impedimentos, a Assistente Técnica Mariana Angélica Dias Valério 

Carocinho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.5. – Proposta de constituição de fundos de maneio até ao final do ano de 2021;------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com a abstenção do vereador Nuno Palma Ferro.-----------

2.6. – Proposta de indicação de Presidente para a Alentejo XXI – Associação de 

Desenvolvimento Integrado do Meio Rural;---------------------------------------------------------------------

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

2.7. – Despacho de distribuição de pelouros, nos termos do artigo 58º nº 4 da Lei nº 169/99, de 
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18 de setembro;--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi tomado conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------

2.8. – Despacho de designação do Vice-Presidente, nos termos do artigo 57º nº 3 da Lei nº 

169/99, de 18 de setembro;-----------------------------------------------------------------------------------------

Foi tomado conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Nos termos do nº 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, eu, João Daniel Frazão 
Felício, Assistente Técnico, nomeado por deliberação de câmara, datada de 22 de outubro de 
2021, para secretariar as reuniões do órgão executivo, redigi e subscrevo.---------------------------- 
 
Paços do Concelho de Beja, em vinte e dois de outubro de dois mil e vinte e um.-------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


