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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 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 abertura de procedimento concursal comum para 
ocupação de 2 postos de trabalho de  Assistente Operacional/Coveiro, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, para a Divisão de Ambiente e Sustentabilidade/Serviço de 
Zonas Verdes-Cemitérios;-----------------------------------------------------------------------------------

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

2.2. – Proposta de abertura de procedimento concursal comum para 
ocupação de 2 postos de trabalho de  Técnico Superior/Veterinário 
Municipal, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, para o serviço Partido Médico Veterinário;--------

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

2.3. – Proposta de abertura de procedimento concursal comum para 
ocupação de 1 posto de trabalho de  Assistente Técnico/Administrativo, 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, para o Gabinete de Recursos Humanos/Gestão de 
carreiras e processamento de vencimentos e abonos;------------------------------------

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

2.4. – Proposta aprovação de aditamento ao Contrato para Planeamento 
do PIER do Monte Navarra;--------------------------------------------------------------------------------

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

2.5. – Proposta de abertura de concurso público para “Alienação de um 
Terreno Urbano” Horta da Água Doce, Lote 53 – Parque Industrial- Beja”;---

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

2.6. – Proposta de rejeição da lista de erros e omissões relativa à 
empreitada de Construção do Edifício CEBAL apresentada pelos 
concorrentes;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por maioria com a abstenção dos vereadores da CDU 

ratificar a proposta de rejeição da lista de erros e omissões.-----------------------

2.7. – Pedido de certidão de direito de preferência sobre o prédio sito na 
Rua José Moedas, nº 14-A, 2º dtº, (Fração F), em Beja, solicitado por Fábio 
Joaquim Palma Amador;-------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade ratificar a proposta de não exercício do 
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direito de preferência.---------------------------------------------------------------------------------------

2.8. – Pedidos de apoios financeiros:----------------------------------------------------------------

2.8.1. – Associação ESTAR, no âmbito do Programa A/Apoio ao 
Funcionamento Regular das Instituições Particulares de Solidariedade 
Social do Concelho de Beja;--------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor 

de mil euros.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.8.2. – AMEC – Associação dos Mediadores Ciganos de Portugal, no 
âmbito do Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social do Concelho de Beja;------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor 

de mil euros.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.8.3. – Associação Sementes de Vida, no âmbito do Programa A/Apoio ao 
Funcionamento Regular das Instituições Particulares de Solidariedade 
Social do Concelho de Beja;--------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor 

de mil euros.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.8.4. – Associação SOLIM, no âmbito do Programa A/Apoio ao 
Funcionamento Regular das Instituições Particulares de Solidariedade 
Social do Concelho de Beja;--------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor 

de mil euros.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.9. – Pedido de isenção do pagamento da taxa de apreciação devida no 
âmbito do processo PC 23/2021, solicitado pela Universidade de Évora, 
inserindo-se o processo em questão no projeto de requalificação da Villa 
Romana de Pisões;----------------------------------------------------------------------------------------------

2.10. – Estatuto do Direito da Oposição – Relatório de Avaliação;-----------------

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

2.11. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia dezasseis de março de 
dois mil e vinte e um, verificando-se que o total das disponibilidades é de 
quatro milhões, treze mil, quinhentos e oitenta e sete euros e trinta e 
nove cêntimos, sendo três milhões, seiscentos e sete mil, trezentos e vinte 
e cinco euros e trinta e dois cêntimos de operações orçamentais e 
quatrocentos e seis mil, duzentos e sessenta e dois 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.---------------------------------------- 
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Paços do Concelho de Beja, em dezassete de março de dois mil e vinte e 
um.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


