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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 dezoito de maio de dois mil e vinte e dois, as propostas a 
seguir discriminadas, constituindo o presente documento, a ata em minuta:------------------------- 
2.1. – Proposta de aprovação da ata nº 9/2022;---------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções do senhor Presidente da Câmara, Paulo 
Arsénio e da senhora vereadora Fátima Estanque (CDU), aprovar a presente proposta.------------
3.1. – Proposta de carência de renda – Grupo Dia Supermercados;-------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.----------------------------------- 
3.2. – Propostas de atribuição de subsídios:-------------------------------------------------------------------
3.2.1. – Requerido pela Associação Culturmais, no âmbito da realização do Festival NADA – 
Na Alma do Alentejo;-------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de seis mil euros.-----------------------------------------------------------------------------------------------
3.2.2. – Requerido pela Associação TRUGIA, no âmbito da realização do Festival MUPA – 
Músicas na Planície;---------------------------------------------------------------------------------------------------
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 dez mil euros.----------- 
3.2.3. – Requerido pela Arruaça – Associação Juvenil, no âmbito da realização do II Beja 
Pride;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 quinhentos euros.-----
3.2.4. – Requerido pelo Coro Juvenil do Carmo de Beja, no âmbito da participação no 
Internacional Choir Competition in Provence;-----------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de trezentos euros.---------------------------------------------------------------------------------------------
3.3. – Pedidos de emissão de certidões de direitos de preferência:-------------------------------------
3.3.1. – Fração A do prédio sito no Largo Escritor Manuel Ribeiro, nos 7, 8 e 9, em Beja, 
requerido por Francisco António da Trindade Meira;-------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.------------------------- 
3.3.2. – Fração B do prédio sito na Rua Portas de Aljustrel, nº 15, em Beja, requerido por Luís 
Miguel Rodrigues Parrinha;-----------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
3.3.3. – Fração C do prédio sito na Rua de Mértola, nº 28, 3º, em Beja, requerido por Paulo 
Alexandre;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
3.3.4. – Prédio sito na Rua da Mouraria, nº 5, em Beja, requerido por António José Picado 
Rebolo;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
3.3.5. – Prédio sito na Rua de Lisboa, nº 1, em Beja, requerido por António Manuel Marques 
Revez;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
3.3.6. – Prédio sito na Rua do Esquível, nº 16, em Beja, requerido por Maria do Céu Vieira 
Guerreiro Maldonado;-----------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
3.4. – Pedido de emissão de certidão de aumento de compartes do prédio rústico 
denominado por “Fonte da Bica”, sito na União de Freguesias de Beja de santiago Maior e 



 

Página 2 de 3 
 

São João Baptista, requerido por Joaquina Cândida Benedita Lança;-----------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a certidão pretendida.-----------------------------------
3.5. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de 
ruído, requerido pela Associação Juvenil Lendias d’Encantar;--------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.-------------------------------------
3.6. – Pedido de Investimento Anual Projeto COM_VIDA, requerido pelo Centro Social Nossa 
Senhora da Graça;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.-------------------------------------
3.7. – Proposta de aprovação do Regulamento Interno do SAAS – Serviço de Atendimento e 
Acompanhamento Social;-------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
3.8. – Proposta de doação do campo de futebol da Salvada ao Clube Desportivo e Recreativo 
Salvadense;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
3.9. – Propostas de atribuição de subsídios:-------------------------------------------------------------------
3.9.1. – Requerido pela Cercibeja, Cooperativa para a Educação, Reabilitação, Capacitação e 
Inclusão de Beja, C.R.L., no âmbito do Programa de Apoio ao Funcionamento Regular das 
IPSS’s do Concelho de Beja;-----------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de mil euros.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
3.9.2. – Requerido pelo Centro de Paralisia Cerebral de Beja, no âmbito do Programa de 
Apoio à Dinamização de Atividades Pontuais das IPSS’s do Concelho de Beja;-----------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de mil, cento e oitenta e nove euros e trinta e cinco cêntimos.------------------------------------
3.9.3. – Requerido pelo Despertar Sporting Clube, no âmbito da organização do XII Raid 
Cidade de Beja BTT;---------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de quinhentos euros.------------------------------------------------------------------------------------------
3.10. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de transportes:---------
3.10.1. – Requerido pelo Beja Basket Clube;-------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.-------------------------------------
3.10.2. – Requerido pelo Clube de Patinagem de Beja;-----------------------------------------------------
O pedido foi retirado.-------------------------------------------------------------------------------------------------
3.10.3. – Requerido pelo Clube Bejense dos Amadores de Pesca Desportiva;------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.-------------------------------------
3.10.4. – Requerido pela Rufar & Bombar – Associação Cultural;----------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.-------------------------------------
3.10.5. – Requerido pelo Centro Paroquial e Social do Salvador;----------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.-------------------------------------
3.10.6. – Requerido pela Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo;-------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.-------------------------------------
3.11. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia dezassete de maio de dois mil e vinte e 
dois, verificando-se que o total das disponibilidades é de cinco milhões, duzentos e noventa e 
um mil, cento e quarenta e um euros e vinte e sete cêntimos, sendo quatro milhões, 
setecentos e oitenta e sete mil, cento e um euros e nove cêntimos de operações orçamentais 
e quinhentos e quatro mil, quarenta euros e dezoito 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 dezoito de maio 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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