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

2.1. – Estatuto Direito de Oposição – Relatório de Avaliação Anual;-----------
Foi deliberado aprovar por maioria com os votos contra dos vereadores 
da CDU e enviar à Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------
2.2. – Proposta de aprovação de atualização de repartições de encargos:---
2.2.1. – Reabilitação do Mercado Municipal;----------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a repartição de 
encargos à Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------------
2.2.2. – Reabilitação e refuncionalização do edifício da Piscina 
Descoberta;-----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a repartição de 
encargos à Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------------
2.3. – Proposta de aprovação das Normas de funcionamento do serviço 
“CO(M)SIGO NO SEU DOMICILIO” – Unidade Móvel de Pequenas 
Reparações e Adaptações Habitacionais;---------------------------------------------
Retirado.--------------------------------------------------------------------------------------
2.4. – Proposta de prorrogação do prazo para análise, classificação e 
ordenação das Candidaturas a Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino 
Superior do Município de Beja de Famílias Carenciadas ou Numerosas;-----
Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------

2.5. – Proposta de revogação de apoios:-----------------------------------------------------------

União de Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João Baptista – 
revogado por unanimidade;------------------------------------------------------------------------------

Junta de Freguesia de Beringel – revogado por unanimidade;-----------------------

Associação de Defesa do Património – revogado por maioria com as 
abstenções dos vereadores da CDU;----------------------------------------------------------------

Rufar & Bombar Associação Cultural – revogado por unanimidade;-------------

2.6. – Pedido de apoio ao Evento “Bissexto de Modas”, solicitado por “Os 
Vocalistas”;-----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um apoio financeiro 
no valor de quinhentos euros.-------------------------------------------------------------------------- 
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2.7. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia cinco de maio de dois 
mil e vinte, verificando-se que o total das disponibilidades é de um milhão, 
cento e dez mil, quinhentos e vinte e quatro euros e quarenta e um 
cêntimos, sendo setecentos e catorze mil, trezentos e oitenta e quatro 
euros e trinta e cinco cêntimos de operações orçamentais e trezentos e 
noventa e seis mil, cento e quarenta euros e seis 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 seis de maio de dois mil e vinte.------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


