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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 três de março 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 5/2022;---------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
2.1. – Proposta de alteração ao Regimento da Câmara Municipal de Beja;---------------------------
Artigo 12º - Reuniões:-------------------------------------------------------------------------------------------------
1. As reuniões da Câmara Municipal serão quinzenais, às quartas-feiras pelas 10:00h, sendo 
públicas, passando para o primeiro dia útil imediato quando coincidam com dia feriado ou de 
tolerância de ponto, e realizar-se-ão no edifício dos Paços do Concelho, sem prejuízo de virem 
a ocorrer nas freguesias rurais quando se considerar oportuno. 2. (…) 3. (…) 4. (…)------------------
5. As reuniões devem ser transmitidas através de plataformas digitais em direto.-------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
2.2. – Alteração Orçamental nº 3;---------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente alteração.----------------------------------
2.3. – Propostas de abertura de procedimentos por concurso público:--------------------------------
2.3.1. – Exploração do quiosque e esplanada do Jardim Público de Beja;-----------------------------
A Câmara decidiu, por unanimidade, retirar a presente proposta.----------------------------------------
2.3.2. – Concessão da cafetaria da Biblioteca Municipal de Beja José Saramago;-------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.4. – Proposta de aprovação de protocolo de cooperação a celebrar entre a Câmara 
Municipal de Beja e Câmara de Comércio Brasil-Portugal Centro-Oeste/Sucursal Goiás;---------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
2.5. – Proposta de aprovação de acordo de colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal 
de Beja e a Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral – NERBE/AEBAL;--------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
2.6. – Proposta de aprovação de minuta de contrato de comodato a celebrar entre o 
Município de Beja e a União de Freguesias de Salvada e Quintos;---------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
2.7. – Proposta de atribuição de subsídio para apoio a fardamento dos Grupos Corais, 
Cantadores das Neves, Cantadores de Beringel e Moços do Penedo Gordo;-------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de cinco mil euros a cada grupo coral.--------------------------------------------------------------------
2.8. – Relatório de Avaliação do Estatuto do Direito de Oposição, referente ao ano 2021;------
A Câmara tomou conhecimento do presente relatório que será enviado à Assembleia 
Municipal para efeitos de pronúncia.-----------------------------------------------------------------------------
2.9. – Proposta de aprovação da alteração ao Plano de Pormenor da Rua da Casa Pia;-----------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.10. – Proposta de aprovação e de abertura de discussão pública da 1ª Alteração ao Plano 
de Pormenor de Vale de Atum;------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
2.11. – Pedidos de emissão de certidões de direito de preferência:-------------------------------------
2.11.1. – Prédio sito na Rua de Lisboa, nº 56-A, 2º B, em Beja, requerido por Bruno Miguel 
Rolim Neves Lima;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------  
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2.11.2. – Prédio sito na Rua das Pedras, nº 18, em Beja, requerido por Manzaca & Moreira 
Empreendimentos Imobiliários, Ldª;-----------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
2.11.3. – Prédio sito na Travessa Almeida Garret, nº 16 e Rua D. Nuno Álvares Pereira, nº 21, 
em Beja, requerido pela Fundação Viscondes de Messangil;----------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
2.11.4. – Fração G do prédio sito na Rua de Mértola, nº 74, 3º piso, em Beja, requerido por 
Inês de Castro e Brito Custódio Vargas;-------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.------------------------- 
2.11.5. – Prédio sito na Rua de Lisboa, nº 29, em Beja, requerido por Justa da Conceição 
Correia – Cabeça de Casal de Herança;--------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.------------------------- 
2.11.6. – Prédio sito na Travessa de São Gregório, nº 1, em Beja, requerido por Sérgio Miguel 
Mera Herculano Freitas;---------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.------------------------- 
2.12. – Pedido de pagamento em prestações, requerido por Francisco José Santana de 
Carvalho;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.-------------------------------------
2.13. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licenças 
especiais de ruído, de recinto itinerante e de ocupação do espaço público:--------------------------
2.13.1. – Requerido pelo Centro Cultural e Desportivo de Trindade;-----------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.-------------------------------------
2.13.2. – Requerido pela Arruaça – Associação Juvenil;----------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.-------------------------------------
2.13.3. – Requerido por Isabel Cardinali;------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.-------------------------------------
2.13.4. – Requerido pela Comissão de Festas de Baleizão;-------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.-------------------------------------
2.14. – 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.-----------------------------------
2.15. – Proposta de desvinculação da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis;-----------------
A Câmara deliberou, por maioria com os votos contra dos vereadores da Coligação 
Democrática Unirtária, aprovar e submeter a proposta à Assembleia Municipal.---------------------
2.16. – Proposta de atribuição de subsídios no âmbito do Programa de Apoio ao Movimento 
Associativo Desportivo 2022 – Tranche 1;----------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e transferir a primeira 
tranche no valor total de cinquenta e oito mil e quatrocentos euros.------------------------------------
2.17. – Propostas de atribuição de subsídios no âmbito do Programa de Apoio ao 
Funcionamento Regular das Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho de 
Beja;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio de 
mil euros à Associação Sementes de Vida e à SOLIM – Associação para a Defesa dos Imigrantes 
– Delegação do Alentejo.---------------------------------------------------------------------------------------------
2.18. – Proposta de aprovação da Lista Definitiva de atribuição de bolsas de estudo a alunos 
do ensino superior do Município de Beja de famílias carenciadas ou numerosas – ano letivo 
2021/2022;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
2.19. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de transportes:---------
2.19.1. – Requerido pelo Jardim de Infância de Nossa Senhora da Conceição;-----------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.------------------------------------- 
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2.19.2. – Requerido pela Cáritas Diocesana de Beja;--------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.-------------------------------------
2.20. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia vinte e dois de março de dois mil e vinte 
e dois, verificando-se que o total das disponibilidades é de cinco milhões, duzentos e trinta e 
seis mil, duzentos e oitenta e quatro euros e oitenta e quatro cêntimos, sendo quatro 
milhões, setecentos e quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta e cinco euros e trinta e três 
cêntimos de operações orçamentais e quatrocentos e noventa e quatro mil, vinte e nove 
euros e cinquenta e um 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 três de março 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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