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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 dezassete 

de fevereiro de dois mil e vinte e um, as propostas a seguir discriminadas, 

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

2.1. – Relatório de Gestão do Município de Beja – 1º semestre de 2020;------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

CDU e submeter à Assembleia Municipal;-------------------------------------------------------

2.2. – Relatório de Conclusões e Recomendações de Auditoria sobre a 

situação económica e financeira – 1º semestre de 2020;--------------------------------

Foi tomado conhecimento e deliberado submeter à Assembleia 

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

2.3. – Demonstração dos Fluxos de caixa a 31 de dezembro de 2020 (para 

incorporação do saldo da gerência anterior de acordo com o definido no 

OE 2021);-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

CDU e submeter à Assembleia Municipal;-------------------------------------------------------

2.4. – 1ª Revisão ao Orçamento da Despesa e da Receita e às Grandes 

Opções do Plano (PPI e AMR) 2021;------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

CDU e submeter à Assembleia Municipal;-------------------------------------------------------

2.5. – Proposta de alteração do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de 

Beja aprovado para o ano 2021;------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

CDU e submeter à Assembleia Municipal;-------------------------------------------------------

2.6. – Revogação da decisão de contratar e proposta de abertura de novo 

procedimento por concurso público – Empreitada de Construção do 

Edifício CEBAL;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

CDU;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.7. – Proposta de abertura de procedimento por Concurso público para a 

concessão da exploração do estacionamento tarifado de superfície;------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

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

2.8. – Proposta de aprovação e adjudicação de trabalhos complementares 

e trabalhos a menos relativos à empreitada de “Reabilitação do edifício 

dos Paços do Concelho”;------------------------------------------------------------------------------------
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Foi deliberado aprovar por unanimidade;-------------------------------------------------------

2.9. – Empreitada de "Implementação de percursos acessíveis na Cidade 

de Beja – Centro Histórico e envolvente – 1ª fase (Percurso Beja antiga) – 

Fase 1A" – Pedido de prorrogação de prazo;----------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade;-------------------------------------------------------

2.10. – Proposta de aprovação da 6ª alteração ao loteamento municipal da 

Horta de S. Miguel;----------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade;-------------------------------------------------------

2.11. – Pedido de certidão de direito de preferência sobre o prédio sito na 

Rua Ezequiel Soveral Rodrigues, nº 22, dtº, Bairro Catarina Eufémia, 

(Fração A), em Beja, solicitado por Maria Cristina Monteiro Guerreiro, 

Cabeça de Casal de Herança de Raimundo Guerreiro;-------------------------------------

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

2.12. – Propostas de atribuição de subsídios e apoio financeiro:-------------------

2.12.1. – Programa de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo 2021 – 

1ª Tranche;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.12.2. – Associativismo Columbófilo do Concelho de Beja;---------------------------

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

2.12.3. – IPSS’s e Misericórdia do Concelho de Beja equivalente a três 

meses de faturas de água do anterior;--------------------------------------------------------------

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

2.13. – Auxílios económicos 2020/2021 – 2º pagamento;-------------------------------

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

2.14. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

de certidão - Santa Casa da Misericórdia;---------------------------------------------------------

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

2.15. – Pedido de pagamento em prestações jazigo municipal AA-419, 

solicitado por José Jacinto Charneca Ratinho;--------------------------------------------------

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

2.16. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia quinze de fevereiro de 

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

dois milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, trezentos e nove euros e 

treze cêntimos, sendo dois milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, 

quatrocentos e quarenta e seis euros e quarenta e um cêntimos de 

operações orçamentais e trezentos e noventa e quatro mil, oitocentos e 

sessenta e dois euros e setenta e dois cêntimos de operações não 

orçamentais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
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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 dezassete de fevereiro de dois mil e vinte 

e um.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 

Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


