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

2.1. – 1ª Revisão ao Orçamento da Receita/Despesa e às Grandes Opções 
do Plano (PPI e AMR);-----------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 
CDU e submeter à Assembleia Municipal para ratificação.---------------------------

2.2. – 2ª Revisão ao Orçamento da Receita/Despesa e às Grandes Opções 
do Plano (PPI);-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 
CDU e submeter à Assembleia Municipal para ratificação.---------------------------

2.3. – Proposta de aprovação do Relatório e Contas da EMAS – Empresa 
Municipal de Água e Saneamento de Beja, E.M. relativo ao ano 2019;----------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 
CDU.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.4. – Proposta de aprovação do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e 
Infrações Conexas da EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento 
de Beja, E.M. relativo ao ano 2019;-------------------------------------------------------------------

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

2.5. – Proposta de abertura de discussão pública do Plano de Intervenção 
em Espaço Rural da Fonte dos Frades;--------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e proceder à abertura de 
discussão pública pelo período de trinta dias.------------------------------------------------

2.6. – Proposta de aprovação de minuta de protocolo de cedência de 
terreno a celebrar entre o Município de Beja e a Diocese de Beja;----------------

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

2.7. – Propostas para submeter à Comissão de Regulamentos da 
Assembleia Municipal:---------------------------------------------------------------------
2.7.1. – Projeto de Regulamento de Atribuição de Benefícios Fiscais do 
Município de Beja;-----------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Comissão de 
Regulamentos da Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------
2.7.2. – Criação de taxa no domínio da autorização de exploração das 
modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de jogo;------
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Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Comissão de 
Regulamentos da Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------
2.8. – Proposta de aprovação de minuta de acordo no âmbito das obras de 
requalificação do Mercado Municipal, a celebrar entre o Município de Beja 
e Edmundo Cova;------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.9. – Proposta de aprovação de apoio financeiro extraordinário às 
freguesias do concelho de Beja para combate à COVID-19;----------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade um apoio financeiro 
extraordinário no valor de trinta e seis mil euros a dividir 
equitativamente por todas as freguesias e submeter à Assembleia 
Municipal para ratificação.--------------------------------------------------------------------------------

2.10. – Pavilhão Desportivo da Escola Mário Beirão – Despesas de 
Manutenção;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade a transferência de mil e 
setecentos euros para o Agrupamento de Escolas nº 2.--------------------------------

2.11. – Pavilhão Desportivo da Escola Santiago Maior – Despesas de 
Manutenção;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade a transferência de mil e 
trezentos euros para o Agrupamento de Escolas nº 1.-----------------------------------

2.12. – Propostas de atribuição de subsídios:---------------------------------------------------

2.12.1. – atividade regular das associações culturais do concelho de Beja 
no âmbito do PAMA 2020;-----------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir os subsídios no valor 
total quarenta e um mil e trezentos e cinquenta euros.--------------------------------

2.12.2. – atividade regular das associações desportivas do concelho de 
Beja no âmbito do PAMA 2020 – 2ª tranche;-----------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir os subsídios no valor 
total de setenta e dois mil e oitocentos e dez euros.-------------------------------------

2.12.3. – atividade regular das associações columbófilas do concelho de 
Beja;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir os subsídios no valor 
total de mil e quinhentos euros.-----------------------------------------------------------------------

2.13. – Proposta de isenção do pagamento de taxas de ocupação de 
espaço público com esplanadas e de taxas de publicidade no ano de 2020;-

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

2.14. – Pedido de pagamento em prestações de coval, solicitado por Maria 
Augusta Mestre Engrossa Rosa;-------------------------------------------------------------------------

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

2.15. – Transferência de verba para a CIMBAL – Comunidade 
Intermunicipal do Baixo Alentejo;----------------------------------------------------------------------
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Foi deliberado por unanimidade ratificar o despacho do senhor 
Presidente da Câmara onde autoriza a transferência de onze mil e 
setenta euros para a CIMBAL no âmbito da aquisição de máscaras 
cirúrgicas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.16. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia vinte e um de abril de 
dois mil e vinte, verificando-se que o total das disponibilidades é de um 
milhão, seiscentos e cinquenta e oito mil, trezentos e vinte e sete euros e 
noventa e cinco cêntimos, sendo um milhão, duzentos e cinquenta e dois 
mil, duzentos e cinquenta e sete euros e vinte e seis cêntimos de 
operações orçamentais e quatrocentos e seis mil, setenta euros e sessenta 
e nove 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 dois de abril de dois mil e vinte.------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


