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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 três de novembro de dois mil e vinte e um, as propostas a 
seguir discriminadas, constituindo o presente documento, a ata em minuta:-------------------------
2.1. – Alteração nº 25 ao Orçamento da Despesa 2021;-----------------------------------------------------
Foi deliberado ratificar por maioria com quatro abstenções.---------------------------------------------
2.2. – Alteração nº 26 ao Orçamento da Despesa e nº 18 às Grandes Opções do Plano (PPI e 

AMR) 2021;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado ratificar por maioria com quatro abstenções.---------------------------------------------
2.3. – Reconhecimento do Interesse Público Municipal do destaque de parcela de terreno no 
Aeródromo Municipal de Beja, artigo 586, sito no Areeiro e Monte do Meio aos Coitos, 
freguesia de São Matias;---------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal a proposta de 
reconhecimento de Interesse Público Municipal.------------------------------------------------------------
2.4. – MacFarlan Smith Limited, Sucursal em Portugal – Incumprimento do Memorando de 
Entendimento – Venda do terreno adquirido ao Município a terceiros;---------------------------------
Foi deliberado por unanimidade concordar com a informação jurídica e proceder em 
conformidade nos termos dos pontos cinco e seis da mesma.--------------------------------------------
2.5. – Pedido de prorrogação de prazo de execução da empreitada de reabilitação de edifício 
sito na Praça da República, nº 29, em Beja, requerido por RDF Construções Sociedade 
Imobiliária, Ldª;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.----------------------------------------------------------------------
2.6. – Proposta de aprovação do Projeto de Regulamento do Parque de Campismo Municipal 
de Beja;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.---------------------
2.7. – Proposta de aprovação dos prémios a atribuir no âmbito das Normas de Participação na 
Semana Gastronómica do Vinho 2021;---------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.----------------------------------------------------------------------
2.8. – Pedido de isenção do pagamento de preços e tarifas devidas pela cedência de sala na 
Casa da Cultura, requerido pelo Centro Infantil Coronel Sousa Tavares;--------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------
2.9. – Ratificação de despachos (período compreendido entre 26 de setembro e 18 de outubro de 

2021);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade.----------------------------------------------------------------------
2.10. – Proposta de nomeação dos membros do Conselho de Administração da EMAS – 
Empresa Municipal de Água e Saneamento, E.M. e respetiva remuneração;---------------------------
Foi deliberado rejeitar a proposta por maioria com quatro votos contra e três votos a favor.--
2.11. – Alteração do Plano de Intervenção em Espaço Rústico da Fonte dos Frades, requerido 
pela DE PRADO PORTUGAL, S.A.;--------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.----------------------------------------------------------------------
2.12. – Pedido de prorrogação de prazo e declaração de não caducidade do procedimento de 
elaboração do Plano de Intervenção em Espaço Rústico da Figueirinha, requerido pela 
Sociedade Agrícola Monte Novo e Figueirinha;----------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.----------------------------------------------------------------------
2.13. – Proposta de adenda ao contrato com a DataRede para exploração do estacionamento 
tarifado de superfície na envolvente da Casa da Cultura;----------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.---------------------------------------------------------------------- 
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2.14. – Assinatura – Parque Subterrâneo da Casa da Cultura:----------------------------------------------
2.14.1. – requerido por Liete do Nascimento Rodrigues Medeiros Marques Afonso;----------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.----------------------------------------------------------------------
2.14.2. – requerido por Francisco Luís Palma Faleiro Correia das Neves;--------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.----------------------------------------------------------------------
2.15. – Desafetações do domínio público:-----------------------------------------------------------------------
2.15.1. – parcela de terreno, sita na Rua Luís de Camões (parque de estacionamento da Casa da 

Cultura) para integrar o domínio privado do Município de Beja;-------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.---------------------
2.15.2. – parcela de terreno, sita na Rua da Praça, em Baleizão;------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.---------------------
2.16. – Alteração ao Plano de Pormenor da Rua da Casa Pia – abertura do período de discussão 
pública;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e proceder à abertura de discussão pública.-----------
2.17. – Pedidos de emissão de certidões de direitos de preferência:-------------------------------------
2.17.1. – fração E do prédio sito na Rua Natália Correia, nº 10, em Beja, requerido por 
Domingos Henrique Cascalhais;------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.--------------------------------
2.17.2. – 1/17 no parqueamento na cave do prédio com entrada pela Rua José Gomes Ferreira, 
nº 9, em Beja, requerido por Maria Paula Sérgio Catana Alves Santos;----------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.--------------------------------
2.17.3. – prédio sito no Largo de Santo Amaro, nº 19, em Beja, requerido por António Soeiro – 
Cabeça de Casal de Herança;----------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.--------------------------------
2.18. – Pedido de emissão de certidão de constituição em compropriedade do prédio rústico 
denominado por “Coitos”, inscrito sobre o artigo 128º-B, da freguesia de Beringel, requerido 
pela EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva;--------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.----------------------------------------------------------------------
2.19. – Pedido de emissão de certidão de ampliação do número de compartes do prédio 
rústico denominado por “Coitos da Adua”, inscrito sobre o artigo 22º-D, da freguesia de São 
Matias, requerido por Manuel Francisco Tacão Chinita;-----------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.----------------------------------------------------------------------
2.20. – Pedido de redução substancial do valor mensal da prestação do acordo de 
regularização da dívida de concessão de loja no Mercado Municipal;------------------------------------
Este assunto foi retirado.--------------------------------------------------------------------------------------------
2.21. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licenças especiais 
de ruído e de recinto improvisado:--------------------------------------------------------------------------------
2.21.1. – Associação Cultural e Recreativa dos Moradores do Porto Peles;-----------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------
2.21.2. – Arruaça – Associação Juvenil;---------------------------------------------------------------------------
Este assunto foi retirado uma vez que o evento não se realizou.----------------------------------------
2.21.3. – Inês Maria Prazeres Monge, representante da Associação de Estudantes da Escola D. 
Manuel I;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.----------------------------------------------------------------------
2.22. – Descentralização no âmbito da Ação Social – Decreto-Lei nº 55/2020, de 12 de agosto – 
Publicação do Despacho 9817-A/2021, de 08 de outubro – mapa com os montantes a 
transferir para os Municípios;---------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado rejeitar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.----------------------
2.23. – Proposta dos representantes da Câmara Municipal de Beja nos Agrupamentos de 
Escolas nº 1 e nº 2 de Beja;------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado nomear por unanimidade para o Conselho Geral do Agrupamento nº 1 a 
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vereadora do pelouro da educação, Marisa Saturnino, o vereador em regime de não 
permanência Nuno Palma Ferro e o coordenador do serviço de educação José Miguel 
Martins e para o Conselho Geral do Agrupamento nº 2 a vereadora do pelouro da educação, 
Marisa Saturnino, a vereadora em regime de não permanência Maria de Fátima Estanque e o 
coordenador do serviço de educação José Miguel Martins.-----------------------------------------------
2.24. – Proposta de transferência de verbas para os Agrupamentos de Escolas nº 1 e nº 2 de 
beja, no âmbito da atividade regular da educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico;----
Este assunto foi retirado.--------------------------------------------------------------------------------------------
2.25. – Propostas de apoios financeiros para atividades pontuais:----------------------------------------
2.25.1. – Clube Desportivo de Beja, no âmbito do “Encontro de Futebol Bullying e Igualdade de 
Género”;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um apoio financeiro no valor de cem 
euros.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.25.2. – Associação Humanitária dos Dadores de Sangue de Beja, no âmbito da edição de 
1.000 exemplares do livro alusivo à comemoração dos 50 anos da associação;-----------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um apoio financeiro no valor de mil 
trezentos e vinte e cinco euros.------------------------------------------------------------------------------------
2.25.3. – Liga Portuguesa Contra o Cancro, para aquisição de t-shirts, no âmbito da Campanha 
“Outubro Rosa”, pela Câmara Municipal de Beja;-------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e adquirir 230 t-shirts, num valor total de mil cento 
e cinquenta euros.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2.26. – Apoio a situação de vulnerabilidade social – ratificação do apoio prestado pela Câmara 
Municipal de Beja;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade.----------------------------------------------------------------------
2.27. – Reembolsos associados ao Cartão Municipal Sénior – comparticipação de 25% nos 
recibos de medicamentos referentes ao 3º trimestre de 2021;--------------------------------------------
Este assunto foi retirado.--------------------------------------------------------------------------------------------
2.28. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de transportes:-----------
2.28.1. – Clube Desportivo e Recreativo Salvadense;---------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------
2.28.2. – Futebol Clube Albernoense;-----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------
2.28.3. – Beja Atlético Clube;----------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------
2.28.4. – Beja Basket Clube;-----------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------
2.28.5. – Associação Cultural e Recreativa Zona Azul;--------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------
2.28.6. – Associação de Reformados de Cabeça Gorda;------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------
2.28.7. – Associação de Reformados Pensionistas e Idosos do Concelho de Beja;--------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------
2.28.8. – Grupo 234 Escoteiros de Beja;--------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------
2.28.9. – 48 Horas Automóveis Antigos do Alentejo;---------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------
2.28.10. – Coordenador do Projeto Shave-E8G;----------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------
2.29. – Proposta de aplicação do Suplemento de Insalubridade e Penosidade aos trabalhadores 
da Câmara Municipal de Beja com a categoria de Assistentes Operacionais;---------------------------
Esta proposta ficou como recomendação ao executivo em permanência.---------------------------- 
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3. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia dois de novembro de dois mil e vinte e um, 
verificando-se que o total das disponibilidades é de cinco milhões, vinte e oito mil, duzentos e 
dezassete euros e quarenta e um cêntimos, sendo quatro milhões, quinhentos e vinte e dois 
mil, cento e trinta e três euros e quarenta e seis cêntimos de operações orçamentais e 
quinhentos e seis mil, oitenta e três euros e noventa e cinco cêntimos de operações não 
orçamentais.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 três de novembro de dois mil e vinte e um.--------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Presidente da Câmara Municipal de Beja   O Assistente Técnico 
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