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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 doze de janeiro de dois mil e vinte e dois, as propostas a 
seguir discriminadas, constituindo o presente documento, a ata em minuta:-------------------------
1.1. – Proposta de aprovação da ata nº 27/2021;-------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
2.1. – Proposta de aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento da Câmara 
Municipal de Beja para o ano 2022;------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária e da Coligação Consigo Beja Consegue, aprovar a presente proposta e submete-la à 
Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2. – Proposta de aprovação de Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Beja para o ano 
2022;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária e da Coligação Consigo Beja Consegue, aprovar a presente proposta e submete-la à 
Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------
2.3. – Proposta de atribuição de despesas de representação – Cargos de Direção Intermédia 
de 2º Grau/Chefes de Divisão;-------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submete-la à Assembleia 
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.4. – Proposta de ratificação da 1ª Alteração ao Orçamento Corrigido – 2022;---------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária, aprovar a presente proposta.---------------------------------------------------------------------------
2.5. – Proposta de aprovação de Conta de empreitada de requalificação do Jardim do Rossio 
– Praça Dr. Carlos Moreira, em Beringel;------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
2.6. – Pedidos de prorrogação de prazos:-----------------------------------------------------------------------
2.6.1. – Empreitada de reabilitação de edifício – Praça da República, 29, em Beja;-----------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.-------------------------------------
2.6.2. – Empreitada de requalificação do Mercado Municipal de Beja;--------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.-----------------------------------
2.7. – Pedido de apoio requerido pela ASSESTA – Associação de Escritores do Alentejo, no 
âmbito da realização da 3ª Edição do Prémio Literário Joaquim Mestre;------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio financeiro no valor de 
mil e quinhentos euros.----------------------------------------------------------------------------------------------
2.8. – Proposta de isenção de renda da concessão do espaço do Jardim de Bacalhau;------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e isentar a renda do 
referido espaço até 30 de junho de 2022.-----------------------------------------------------------------------
2.9. – Pedido de rescisão do contrato de concessão do bar do Centro Social do Lidador, 
requerido pelo Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança;------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e anular as rendas 
referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021, no valor total de 
cento e vinte e três euros e oitenta e quatro cêntimos.------------------------------------------------------
2.10. – Proposta de abertura de período de consulta pública sobre o pedido de alteração do 
traçado do caminho vicinal na Herdade da Torre de São Brissos, requerido por Branco 
Rosado Sociedade Agrícola Unipessoal;-------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e proceder à abertura de 
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consulta pública.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.11. – Pedidos de isenção do pagamento da taxa pela realização de infraestruturas 
urbanísticas (TRIU), devidas pelo licenciamento da recuperação e reconstrução de um monte 
destinado a Agroturismo e do licenciamento da construção do Hotel Vila Galé NEP – Resort 
Rural Infantil e requerido pela Vila Galé – Sociedade de Empreendimentos Turísticos, S.A.;----
A Câmara deliberou, por maioria com o voto de qualidade do senhor Presidente, a abstenção 
do vereador da Coligação Consigo Beja Consegue e os votos contra dos vereadores da 
Coligação Democrática Unitária, indeferir os presentes pedidos.-----------------------------------------
2.12. – Pedidos de emissão de certidão de direitos de preferência:-------------------------------------
2.12.1. – Fração G do prédio sito na Rua Diogo de Gouveia, nº 30, r/c esqº, em Beja, 
requerido por EVA TRANSPORTES, S.A.;---------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
2.12.2. – Fração I do prédio sito na Rua Diogo de Gouveia, nº 30, 1º esqº, em Beja, requerido 
por EVA TRANSPORTES, S.A.;-----------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
2.12.3. – Fração A do prédio sito na Rua Infante D. Henrique, nº 34 com a Travessa Egas 
Moniz, nº 12, em Beja, requerido por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. – Sucursal em 
Portugal;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
2.12.4. – Fração G do prédio sito na Rua do Vale, nº 22, em Beja, requerido por Maria 
Gabriela Soares Palma dos Prazeres Silva Cuba;--------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
2.12.5. – Prédio sito na Rua de São Sebastião, nº 6, em Beja, requerido por Luís Muralha 
Pinto Bracieira;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
2.13. – Pedido de pagamento em prestações, requerido por Manuel Troncão Galego;-----------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido de forma faseada em trinta e 
seis prestações mensais.---------------------------------------------------------------------------------------------
2.14. – Nomeação do representante da Câmara Municipal de Beja para a Assembleia Geral 
eletiva da Alentejo XXI – Associação de Desenvolvimento Integrado do Meio Rural;--------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, nomear o senhor Presidente da Câmara, Paulo Jorge 
Lúcio Arsénio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.15. – Pedido de adiamento à análise, classificação e ordenação das Candidaturas a Bolsas 
de Estudo a alunos do Ensino Superior do Município de Beja de Famílias Carenciadas ou 
Numerosas;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.---------------------------------------
2.16. – Reembolsos associados ao Cartão Municipal Sénior – comparticipação de 25% nos 
recibos de medicamentos referentes ao 4 º trimestre de 2021;------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder aos reembolsos associados ao Cartão 
Municipal Sénior, no valor total de três mil, cento e setenta e quatro euros e sessenta e cinco 
cêntimos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.17. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença da 
atividade de realização de espetáculos de natureza desportiva, requerido pelo Despertar 
Sporting Clube;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.---------------------------------------
2.18. – Proposta de normas de funcionamento para cedência de transporte municipal a 
trabalhadores/as da autarquia que necessitem de apoio para deslocação a consulta, exames 
médicos ou outros tratamentos/cuidados de saúde;--------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
2.19. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de transportes:---------
2.19.1. – Requerido pelo Clube Desportivo Salvadense;----------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.---------------------------------------
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2.19.2. – Requerido por Beatriz Silva;----------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.---------------------------------------
2.20. – Proposta de elaboração de Protocolo entre o Município de Beja e o Beja Hostel tendo 
em vista a musealização de espaços de relevante interesse para a Cidade;--------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, desenvolver os procedimentos necessários para 
elaboração do protocolo com o Beja Hostel solicitando ao promotor a apresentação de uma 
proposta para o efeito.-----------------------------------------------------------------------------------------------
3. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia onze de janeiro de dois mil e vinte e dois, 
verificando-se que o total das disponibilidades é de quatro milhões, seiscentos e setenta e 
seis mil, quatrocentos e sessenta e sete euros e noventa e oito cêntimos, sendo quatro 
milhões, cento e cinquenta mil, oitocentos e cinquenta e quatro euros e sessenta e um 
cêntimos de operações orçamentais e quinhentos e vinte e cinco mil, seiscentos e treze euros 
e trinta e sete cêntimos de operações não orçamentais.---------------------------------------------------
A Câmara tomou conhecimento da presente informação.-------------------------------------------------- 
 
Nos termos do nº 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, eu, João Daniel Frazão 
Felício, Assistente Técnico, nomeado por deliberação de câmara, datada de 22 de outubro de 
2021, para secretariar as reuniões do órgão executivo, redigi e subscrevo.---------------------------- 
 
Paços do Concelho de Beja, em doze de janeiro de dois mil e vinte e dois.----------------------------- 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Beja 
 
 
 
 

______________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 
 
 
 

O Assistente Técnico 
 
 
 
 
 

______________________ 
João Daniel Frazão Felício 
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