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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 onze de janeiro de dois mil e vinte e três, as propostas a 
seguir discriminadas, constituindo o presente documento, a ata em minuta:-------------------------
1.1. – Proposta de aprovação da ata nº 26/2022;------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com uma abstenção, aprovar a presente proposta.---------------
2.1. – Pedido de prorrogação de prazo de execução da empreitada de requalificação do 
Mercado Municipal de Beja;----------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária e o voto contra do vereador da Coligação Consigo Beja Consegue, aprovar a presente 
proposta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2. – Relatório final do procedimento por concurso público para concessão da reprografia 
da Biblioteca Municipal José Saramago;------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar a José Domingos Santos Carochinho, pelo 
valor de cento e cinco euros mensais + IVA.---------------------------------------------------------------------
2.3. – Proposta de atribuição de despesas de representação/Cargos Dirigentes Intermédios 
de 2º Grau – Chefes de Divisão;-----------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.4. – Proposta de constituição de fundos de maneio para o ano 2023;-------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
2.5. – Proposta de oficina (viola campaniça) no Centro UNESCO e apresentação de projeto com 
residência artística de 3 dias;---------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
2.6. – Proposta de aprovação do início do procedimento da 1ª alteração em regime 
simplificado do Plano de Intervenção em Espaço Rústico da Mingorra;-------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
2.7. – Pedidos de emissão de certidões de direito de preferência:--------------------------------------
2.7.1. – Fração R do prédio sito no quarteirão delimitado pela Rua General Teófilo da Trindade, nº 
129, Rua Infante Dom Henrique, nº 75, Rua de Lisboa, n

os
 60 e 60-A e Rua Conselheiro Menezes, r/c 

dtº, em Beja, requerido por Exubercascade, Ldª;-------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
2.7.2. – Fração B do prédio sito na Rua D. Diniz, nº 7, r/c, em Beja, requerido por Jeremias Lancastre e 

Távora;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
2.7.3. – Prédio sito na Rua de Mértola, nº 17, em Beja, requerido por Francisco António Trincalhetas 

Páscoa;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
2.7.4. – Prédio sito na Rua do Esquível, nº 39-A, em Beja, requerido por Maria Odete Raposo Pacheco 

Bentes Baltazar;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
2.8. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de 
ruído:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.8.1. – Requerido pela Associação Cultural e Recreativa de Porto Peles;-------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.-------------------------------------
2.8.2. – Requerido pela Comissão de Festas de São Matias;------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.-------------------------------------
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2.9. – Pedido de pagamento em prestações de coval, requerido por Mónica Isabel Pereira 
Zambujeira;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.-------------------------------------
2.10. – Proposta de alteração do programa de abertura de concurso por sorteio para 
arrendamento de habitação em regime de arrendamento apoiado;-----------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
2.11. – Auxílios Económicos 2022/2023 – 1º pagamento;--------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e proceder ao primeiro pagamento dos auxílios 
económicos 2022/2023 no valor total de quatro mil, novecentos e noventa e nove euros e 
noventa e dois cêntimos.--------------------------------------------------------------------------------------------
2.12. – Proposta de atribuição de subsídio ao Futebol Clube Albernoense, no âmbito da 
organização do I Convívio de Pesca ao Achigã;----------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e atribuir um apoio financeiro no valor de 
duzentos euros.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.13. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia dez de janeiro de dois mil e vinte e três, 
verificando-se que o total das disponibilidades é de sete milhões, oitocentos e sessenta e seis 
mil, cento e catorze euros e quarenta e dois cêntimos, sendo sete milhões, duzentos e cinco 
mil, quinhentos e cinquenta e dois euros e noventa e seis cêntimos de operações 
orçamentais e seiscentos e sessenta mil, quinhentos e cinquenta e um euros e quarenta e 
seis 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 onze de janeiro de dois mil e vinte e três.-----------------------------

 
O Presidente da Câmara Municipal de Beja 

 
 

_____________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 
 
 

O Assistente Técnico 
 
 

____________________ 
João Daniel Frazão Felício 
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