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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 sete de julho 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 das atas números 13/2022 e 14/2022;-----------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
2.1. – Alteração nº 7 ao Orçamento da Despesa e Receita – 2022;--------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente alteração.----------------------------------
2.2. – Empreitada de "Implementação de percursos acessíveis na Cidade de Beja – Centro 
Histórico e envolvente – 1ª fase (Percurso Beja antiga) – Fase 1A" – Conta final de empreitada;-
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final de empreitada.-------------------------
2.3. – Pedido de apoio, requerido pelo Clube Cinófilo do Alentejo, no âmbito da organização 
da CANIBEJA 2022;------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e atribuir um apoio financeiro no valor de dois 
mil e quinhentos euros.----------------------------------------------------------------------------------------------
2.4. – Transferência de verba para a RESIALENTEJO – Tratamento e Valorização de Resíduos, 
E.I.M., no âmbito da atualização de custos imputados aos Municípios relativos à empreitada 
de ampliação do canil/gatil intermunicipal;-------------------------------------------------------------------- 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e transferir o valor de setenta mil, quinhentos 
e seis euros e sessenta e seis cêntimos correspondentes ao custo imputado ao Município de 
Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.5. – Pedidos de emissão de certidões de direitos de preferência:-------------------------------------
2.5.1. – Prédio sito na Rua Gomes Palma, nº 22-A, 2º dtº, em Beja, requerido por Arménio 
dos Santos Soares;----------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
2.5.2. – Fração B do prédio sito na Rua António Vilar e David Abreu, nº 16, r/c dtº, em Beja, 
requerido por Massa Insolvente de Fernando José Santos do Carmo Bate;---------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
2.5.3. – Fração F do prédio sito na Rua Infante D. Henrique, nº 4, em Beja, requerido por Luís 
Fernando da Silva Marques Ferreira;-----------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
2.6. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela transladação de restos 
mortais, requerido por Maria Teresa Gonçalves Abreu Krotsch;-----------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o presente pedido.---------------------------------------
2.7. – Proposta de abertura de procedimento de concurso de arrendamento de habitação em 
regime de arrendamento apoiado;-------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
2.8. – Proposta de aprovação de protocolos:------------------------------------------------------------------
2.8.1. – a celebrar entre o Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja e a Câmara Municipal de 
Beja, no âmbito da modernização da oferta do ensino profissional, através de um CTE 

Industrial que abrange as áreas de educação e formação de Turismo e Lazer, com o curso 
profissional de Técnico de Turismo Ambiental e Rural;-----------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente protocolo.----------------------------------
2.8.2. – a celebrar entre o Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja e a Câmara Municipal de 
Beja, no âmbito da modernização da oferta do ensino profissional, através de um CTE 

Industrial que abrange as áreas de educação e formação de Metalurgia e Metalomecânica, 
com o curso profissional de Manutenção Industrial – Variante Eletromecânica;--------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente protocolo.---------------------------------- 
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2.8.3. – a celebrar entre o Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja e a Câmara Municipal de 
Beja, no âmbito da modernização da oferta do ensino profissional, através de um CTE 

Industrial que abrange as áreas de educação e formação de Metalurgia e Metalomecânica, 
com o curso profissional de Manutenção Industrial – Variante Mecatrónica;------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente protocolo.----------------------------------
2.9. – Proposta de aprovação do Plano e dos protocolos a celebrar entre o Município de Beja 
e a União de Freguesias de Albernoa e Trindade, a União de Freguesias de Santa Vitória e 
Mombeja, a União de Freguesias de Salvada e Quintos e Externato António Sérgio, no 
âmbito dos Transportes Escolares referentes ao ano letivo 2022/2023;-------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os presentes protocolos.------------------------------
2.10. – Pedido de investimento Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo, requerido 
pelo Centro Social de Nossa Senhora da Graça;---------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido e transferir o valor de 
dezanove mil, oitocentos e cinquenta euros e quatro cêntimos. O senhor vereador Rui Eugénio 
não participou na presente deliberação.-------------------------------------------------------------------------
2.11. – Proposta de adiantamento de apoios financeiros, no âmbito do PAMAD – Programa 
de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo 2022, ao Clube de Patinagem de Beja, 
Associação Cultural e Recreativa Zona Azul e Beja Basket Clube;----------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio, no 
valor de três mil euros, a cada uma das entidades.-----------------------------------------------------------
2.12. – Proposta de atribuição de subsídio à Associação Desportivo de Beja 1916, no âmbito 
da organização do Beja Cup – Torneio de Futebol Jovem;-------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de dois mil e quinhentos euros.-----------------------------------------------------------------------------
2.13. – Reembolsos associados ao Cartão Municipal Sénior – Comparticipação de 25% nos 
recibos de medicamentos, referentes ao 1º Semestre de 2022;------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e proceder ao reembolso referente ao 1º 
semestre de dois mil e vinte e dois, no valor de cinco mil, duzentos e setenta e dois euros e 
oitenta cêntimos.------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.14. – Proposta de ratificação – Pagamento de faturas de eletricidade referentes ao 
Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja;--------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora vereadora Marisa 
Saturnino, de doze de julho de dois mil e vinte e dois.-------------------------------------------------------
2.15. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de transportes:---------
2.15.1. – Requerido pelo CLDS 4G;---------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o presente pedido.---------------------------------------
2.15.2. – Requerido pela União de Freguesias de Trigaches e São Brissos;----------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o presente pedido.---------------------------------------
2.15.3. – Requerido pela União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja;-------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o presente pedido.---------------------------------------
2.16. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia vinte e seis de julho de dois mil e vinte e 
dois, verificando-se que o total das disponibilidades é de seis milhões, quinhentos e trinta mil, 
seiscentos e cinquenta e três euros e noventa e oito cêntimos, sendo seis milhões, 
oitocentos e sessenta e oito euros e sessenta cêntimos de operações orçamentais e 
quinhentos e vinte e nove mil, setecentos e oitenta e cinco euros e trinta e oito 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.---------------------------- 
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Paços do Concelho de Beja, em vinte e sete de julho 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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