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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 nove de fevereiro 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 2/2022;---------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
2.1. – Proposta de aprovação da 2ª Alteração ao Orçamento da Despesa 2022;--------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária, aprovar a presente proposta.---------------------------------------------------------------------------
2.2. – Proposta de alteração do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Beja aprovado 
para o ano 2022;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.3. – Proposta de atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade;----------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.4. – Proposta de orçamentação e gestão das despesas com pessoal;--------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
2.5. – Propostas de abertura de procedimentos por concurso público:--------------------------------
2.5.1. – Concessão do restaurante e bar da Piscina Municipal Descoberta de Beja e nomeação 
do respetivo júri;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.5.2. – Empreitada de Valorização do espaço do Fórum Romano de Beja;---------------------------
Retirado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.6. – Proposta de aprovação e adjudicação de trabalhos complementares e trabalhos a 
menos referentes à empreitada de reabilitação e refuncionalização do Edifício da Piscina 
Descoberta;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retirado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.7. – Empreitada de construção do Edifício CEBAL – caducidade da adjudicação efetuada à 
Consdep – Engenharia e Construção, S.A. e nova adjudicação à empresa Moreira & Serrano, 
Ldª;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submeter a repartição 
de encargos à Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------------
2.8. – Proposta de adjudicação do procedimento por consulta prévia para aquisição de 
serviços de vigilância ao abrigo do Acordo Quadro;---------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
2.9. – Proposta de libertação de cauções – obras executadas pela empresa Marcelino & 
Rodrigues – Construções, Ldª;-------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
2.10. – Propostas de aprovação de minutas:-------------------------------------------------------------------
2.10.1. – Contrato avulso de empreitada de construção do Edifício CEBAL;--------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
2.10.2. – Contrato avulso para aquisição de serviços de vigilância ao abrigo do Acordo 
Quadro;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
2.11. – Propostas de aprovação de contrato-programa financeiro a celebrar entre o 
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Município de Beja e o JODICUS – Grupo de Teatro;-----------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
2.12. – Proposta de aprovação dos montantes a transferir para as freguesias do Concelho;----
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
2.13. – Proposta de aprovação dos montantes a transferir para as instituições do Concelho;---
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
2.14. – Listagens de alvarás emitidos de acordo com o disposto no nº 2, artigo 4º Secção I, 
capítulo II do RJUE;----------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara tomou conhecimento da presente informação.--------------------------------------------------
2.15. – Proposta de adjudicação do procedimento de consulta prévia para aquisição de 
serviços de auditoria externa às contas da EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento 
de Beja, E.M.;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.16. – Proposta de aprovação de minuta de contrato no âmbito da consulta prévia para 
aquisição de serviços de auditoria externa às contas da EMAS – Empresa Municipal de Água e 
Saneamento de Beja, E.M.;------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.17. – Proposta de tarifário de resíduos sólidos urbanos em 2022;------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
2.18. – Pedidos de emissão de certidões de direito de preferência:-------------------------------------
2.18.1. – Prédio sito na Rua da Lobata, nº 16, em Beja, requerido por Portas do Sul, 
Sociedade de Mediação Imobiliária, Ldª;-----------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
2.18.2. – Fração F do prédio sito na Rua Infante D. Henrique, nº 16, 2º esqº, em Beja, 
requerido por Igor Ricardo Costa da Conceição;--------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
2.18.3. – Fração D do prédio sito na Rua Pablo Neruda, nº 14, 1º dtº, em Beja, requerido por 
João Daniel Militão Castanho;-------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
2.18.4. – 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.-------------------------
2.18.5. – Prédio sito na Rua do Montinho, nº 48, em Baleizão, requerido por Conservatória 
do Registo Predial de Beja;------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
2.18.6. – Prédio sito na Rua General Humberto Delgado (Penedo Gordo), nº 40, em Beja, 
requerido por Veríssimo & Campos, Ldª;-----------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
2.18.7. – Fração F do prédio sito na Rua Ivo da Silva Góis Figueira, nº 4, 2º dtº, em Beja, 
requerido por Catarina Isabel Cristóvão Martins Neves;---------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
2.18.8. – Prédio sito na Praça da República, nos 38, 39, 40 e Rua da Moeda, nos, 1, 3 e 5, em 
Beja, requerido por Fidelidade Companhia de Seguros, S.A.;----------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
2.18.9. – Prédio sito no Bairro José Joaquim Fernandes (Penedo Gordo), nº 27, em Beja, 
requerido por Liderinveste, Ldª;-----------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
2.18.10. – Prédio sito na Rua da Esperança (Bairro da Esperança), nº 1, em Beja, requerido por 
Maria Amália Costa;--------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
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2.19. – Proposta de apoio no âmbito de acidente de trabalho;-------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
2.20. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de transportes:---------
2.20.1. – Despertar Sporting Clube;------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.-------------------------------------
2.20.2. – Louredense Futebol Clube;-----------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.-------------------------------------
2.20.3. – Associação de Reformados de Cabeça Gorda;-----------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.-------------------------------------
3. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia oito de fevereiro de dois mil e vinte e dois, 
verificando-se que o total das disponibilidades é de quatro milhões, oitocentos e sessenta e 
sete mil, cento e vinte e oito euros e nove cêntimos, sendo quatro milhões, trezentos e trinta 
e nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro euros e cinquenta e nove cêntimos de 
operações orçamentais e quinhentos e vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e três 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 nove de fevereiro 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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