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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 quatro de agosto 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 16/2022;-------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com um abstenção, aprovar a presente proposta.----------------
2.1. – Alteração Orçamental nº 9 ao Orçamento da Despesa e nº 8 às Grandes Opções do 
Plano e Plano Plurianual de Investimentos – 2022;----------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária e da Coligação Consigo Beja Consegue, aprovar a presente alteração.-----------------------
2.2. – Proposta de adjudicação do procedimento “Aquisição de serviços para fornecimento 
de gás”, ao abrigo de Acordo Quadro com a CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo 
Alentejo e aprovação da respetiva minuta de contrato;----------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar a presente proposta à Petrogal, S.A. e aprovar 
a respetiva minuta de contrato.------------------------------------------------------------------------------------
2.3. – Proposta de concessão da cafetaria da Biblioteca Municipal José Saramago e 
aprovação da respetiva minuta de contrato;------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar a presente proposta à senhora Rita Isabel 
Catarino dos Santos e aprovar a respetiva minuta de contrato.-------------------------------------------
2.4. – Proposta de aprovação de revisões de preços:--------------------------------------------------------
2.4.1. – Empreitada de reabilitação e refuncionalização do edifício da piscina descoberta 
(revisão provisória);-----------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária, aprovar a presente proposta.---------------------------------------------------------------------------
2.4.2. – Empreitada de requalificação do Mercado Municipal de Beja (revisão provisória);--------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária, aprovar a presente proposta.---------------------------------------------------------------------------
2.4.3. – Empreitada de reabilitação da Estrada Municipal 529 entre Mina da Juliana e Santa 
Vitória (revisão definitiva);--------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária, aprovar a presente proposta.---------------------------------------------------------------------------
2.5. – Pedido de prorrogação de prazo da empreitada de requalificação do Mercado 
Municipal de Beja;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.-------------------------------------
2.6. – Propostas de aprovação de minutas de protocolos:-------------------------------------------------
2.6.1. – Cooperação a celebrar entre a ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do 
Alentejo e o Município de Beja, no âmbito da implementação do projeto “AERIS PLUS”;---------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
2.6.2. – Colaboração a celebrar entre o Município de Beja e a Fundação Batalha de 
Aljubarrota, no âmbito da realização do filme sobre a vida de Nuno Álvares Pereira;-------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
2.7. – Proposta de aprovação e submissão a consulta pública do Projeto de Alteração ao 
Regulamento de Benefícios Fiscais do Município de Beja;-------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
2.8. – Proposta de abertura de procedimento concursal comum para ocupação de um posto 
de trabalho de Técnico Superior/Veterinário Municipal, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para o serviço Partido Médico 
Veterinário;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
2.9. – Proposta de atribuição de subsídios, no âmbito do PAMAC – Programa de Apoio ao 
Movimento Associativo Cultural 2022 – 3ª Fase;-------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
2.10. – Pedidos de apoio:--------------------------------------------------------------------------------------------
2.10.1. – Requerido pela ROAD 21 Portugal Classic Association, no âmbito da realização da 
27ª Edição das “48 horas Automóveis Antigos ao Alentejo”;----------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de cinco mil euros.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.10.2. – Requerido pela Junta de Freguesia de Beringel, no âmbito da realização das 
Tradicionais Festas em Honra de Nossa Senhora da Conceição;------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no valor de mil euros.----------------
2.10.3. – Requerido pela União de Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da Feira, no 
âmbito da realização da Feira da Terra;-------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no valor de três mil euros.-----------
2.10.4. – Requerido pelo Grupo Desportivo e Cultural do Alcoforado, no âmbito da realização 
do Festival Gastronómico do Grão;-------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no valor de setecentos e 
cinquenta euros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.10.5. – Requerido pelo Clube de Caçadores do Baixo Alentejo, no âmbito da realização das 
Festas da Carocha;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no valor de setecentos e 
cinquenta euros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.11. – Proposta de cedência de cal à União de Freguesias de Beja de Santiago Maior e São 
João Baptista e à União de Freguesias de Albernoa e Trindade;------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
2.12. – Proposta de alteração ao tarifário dos parques subterrâneos e horário de 
funcionamento do parque da Casa da Cultura;----------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
2.13. – Pedidos de emissão de certidões de direitos de preferência:-----------------------------------
2.13.1. – Quota-parte 1/1 do prédio sito na Rua de Manuel Homem, nº 22, em Beja, 
requerido por Gabriel Gaspar Marques;------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
2.13.2. – Fração A do prédio sito na Rua da Moeda, nº 31, em Beja, requerido por Cabeça de 
Casal de Herança de Maria Luísa Bicas;--------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
2.13.3. – Fração H do prédio sito na Rua General Teófilo da Trindade, nº 50, em Beja, 
requerido por Irina Fragoso Machado do Paço;---------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
2.13.4. – Fração AZ do prédio sito na Rua Dr. Horácio Flores, nº 38, em Beja, requerido por 
Tiago Leote Cravo;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
2.13.5. – Quota-parte 1/1 do prédio sito na Rua do Touro, nº 18, em Beja, requerido por 
Vitalina Maria Ferro Camacho – Cabeça de Casal de Herança;--------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
2.13.6. – Quota-parte 1/1 do prédio sito na Rua Pero Góis, nº 6, em Beja, requerido por 
Marta Isabel Raposo Montez Andrade;-------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------



 

Página 3 de 3 
 

2.14. – Proposta de início do procedimento e participação procedimental para elaboração do 
Regulamento do Cartão Municipal Sénior;---------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
2.15. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia vinte e três de agosto de dois mil e vinte 
e dois, verificando-se que o total das disponibilidades é de seis milhões, trezentos e sessenta 
e sete mil, trezentos e cinco euros e noventa e seis cêntimos, sendo cinco milhões, 
oitocentos e nove mil, quinhentos e vinte e oito euros e quarenta e seis cêntimos de 
operações orçamentais e quinhentos e cinquenta e sete mil, setecentos e setenta e sete 
euros e cinquenta 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 vinte e quatro de agosto 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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