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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 três de 

março 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 de protocolo de parceria a celebrar entre o 

Município de Beja e a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Baleizão 

– Projeto “Recuperar a Memória”;--------------------------------------------------------------------

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

2.2. – Proposta de aprovação e adjudicação de trabalhos complementares 

relativos à empreitada de “Reabilitação do Logradouro do Clube Bejense”;-

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

2.3. – Pedido de prorrogação de prazo de execução da empreitada de 

“Reabilitação de Edifício” – Praça da República, 29, em Beja;-------------------------

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

2.4. – Proposta de aquisição por usucapião do imóvel sito na Rua da 

Misericórdia, nº 2, em Beja;-------------------------------------------------------------------------------

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

2.5. – Pedido de certidão de destaque do prédio sito no Largo Dr. Carlos 

Moreira, 19 em Beringel, solicitado por Maria Elisete Soares Faustino Pinto 

de Barros;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.6. – Proposta de atribuição de Bolsas de Estudo a alunos do Ensino 

Superior do Município de Beja de Famílias Numerosas e Carenciadas – 

Lista Provisória;---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.7. – Pedidos de apoio financeiro:--------------------------------------------------------------------

2.7.1. – Associação Portas do Território – Valorização e Conservação do 

Convento da Conceição – Reabilitação do Museu Regional Rainha Dona 

Leonor em Beja;--------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um apoio financeiro 

no valor de quatrocentos e noventa e quatro euros e noventa e seis 

cêntimos;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.7.2. – Associação Humanitária dos Dadores de Sangue de Beja – 

Aquisição de computador;----------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um apoio financeiro 

no valor de quinhentos euros;--------------------------------------------------------------------------
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2.8. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia dois de março de dois 

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

milhões, duzentos e dois mil, duzentos e quatro euros e sessenta e dois 

cêntimos, sendo dois milhões, oitocentos e três mil, duzentos e trinta e 

um euros e cinco cêntimos de operações orçamentais e trezentos e 

noventa e oito mil, novecentos e setenta e três euros e cinquenta 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 três de março de dois mil e vinte e um.------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 

Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


