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EDITAL 
Publicidade das deliberações e decisões 
(artigo 56º do Anexo à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro) 

 

Paulo Jorge Lúcio Arsénio, Presidente da Câmara Municipal de Beja, TORNA 
PÚBLICO, em cumprimento do estabelecido no artigo 56º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro que, na reunião da câmara municipal realizada em quinze de junho do corrente ano, 
foram tomadas as seguintes deliberações destinadas a ter eficácia externa:--------------------------
Proposta de aprovação da ata nº 11/2022;---------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
Proposta de aprovação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas Consolidado do 
Município de Beja relativo ao ano 2021;------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU, aprovar a 
presente proposta e submetê-la à Assembleia Municipal.--------------------------------------------------
Alteração nº 5 ao Orçamento de Despesa e nº 4 às Grandes Opções do Plano – 2022;------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
Proposta de abertura de consulta prévia para aquisição de serviços de fornecimento de gás 
ao abrigo do Acordo Quadro da Central de Compras da CIMBAL – Comunidade Intermunicipal 
do Baixo Alentejo;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submeter a repartição 
de encargos à Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------------
Proposta de adjudicação da empreitada de remodelação da iluminação pública do centro 
histórico de Beja e aprovação da respetiva minuta de contrato;-----------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar e aprovar a minuta de contrato.------------------
Proposta de alienação dos lotes de terreno 1 e 2 localizados na Rua da Construção, em Beja, 
nos termos do memorando de entendimento a celebrar entre o Município de Beja e a STET – 
Sociedade Técnica de equipamentos e Tratores, S.A.;-------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
Proposta de alteração e atualização de preços das entradas diárias e mensais na piscina 
descoberta de Beja;---------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
Transferência de verba para as Juntas e Uniões de Freguesias do Concelho para pagamento 
aos membros das mesas, no âmbito das eleições legislativas 2022;------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir as verbas em causa, no valor total de treze 
mil, trezentos e quarenta e seis euros e um cêntimo.--------------------------------------------------------
Pedidos de apoio:------------------------------------------------------------------------------------------------------
Requerido pela União de Freguesias de Albernoa e Trindade, no âmbito da realização da 
Feira Anual de Albernoa;--------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU, aprovar e atribuir 
um apoio no valor de mil euros.------------------------------------------------------------------------------------
Requerido pela União de Freguesias de Salvada e Quintos, no âmbito da realização da 1ª 
Edição do Festival Encantos do Guadiana;----------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU, aprovar e atribuir 
um apoio no valor de mil euros.------------------------------------------------------------------------------------
Proposta de alteração da composição de júri – Procedimento concursal comum para 
recrutamento de um Técnico Superior – área de recursos humanos, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para o Gabinete de 
Recursos Humanos;---------------------------------------------------------------------------------------------------
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
Pedidos de emissão de certidões de direitos de preferência:---------------------------------------------
Fração D do prédio sito na Rua de Lisboa, nº 56-A, 1º A, em Beja, requerido por Francisco 
Manuel Venâncio Duarte, Cabeça de Casal de Herança;----------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
Fração M do prédio sito na Rua de Lisboa, nº 56-A, 2º B, em Beja, requerido por FRMC Invest 
Unipessoal, Ldª;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
Prédio sito na Rua António Sérgio, Lote 7, nº 8, 2º frente esqº, em Beja, requerido por 
Alexandre Manuel Ciríaco Calado;--------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
Prédio sito na Rua do Sembrano, nº 19, em Beja, requerido por Carteira Imobiliária – FEIIA;---
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
Frações A, B, C, D, E, G, H, I, K, L, M, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Z, AA, AB, AC, AD, AG, AH e AI do prédio 
sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua Infante D. 
Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, requerido por Particlejasmine, 
Unipessoal, Ldª;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
Pedido de emissão de certidão comprovativa da renúncia do Município de Beja ao direito de 
reversão do lote nº 49, em caso de execução hipotecária ou insolvência do respetivo 
proprietário – Operação de reparcelamento em concretização do Plano de Pormenor de 
Ligação do Bairro do Pelame à Quinta D´El Rei, requerido por Débora Lopes Madeira;-----------
A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a certidão pretendida.-----------------------------------
Pedidos de pagamento em prestações:-------------------------------------------------------------------------
Coval nº 702 do Cemitério de Santa Clara, em Beja, requerido por Maria da Luz Cavaco;--------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.---------------------------------------
Coval nº 371 do Cemitério de Santa Clara, em Beja, requerido por Maria de Lurdes da Silva 
Mendes;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.---------------------------------------
Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído 
e de recinto improvisado, requerido pela Associação Juvenil Culturmais;----------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.-------------------------------------
Proposta de ratificação do protocolo de cooperação institucional celebrado entre o IHRU – 
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P., o Município de Beja e o Alto 
Comissariado para as Migrações, I.P.;----------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a presente proposta.-----------------------------------
Incumprimento de acordo de pagamento de dívida referente a rendas de habitação social;----
A Câmara deliberou, por unanimidade, notificar a inquilina para proceder ao pagamento do 
valor da dívida em causa sob pena de execução fiscal.-------------------------------------------------------
Pedido de apoio para iluminação do campo de futebol de Santa Vitória, requerido pelo Clube 
Cultural e Desportivo de Santa Vitória;--------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e atribuir um apoio no valor de dois mil e 
quinhentos euros.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de transportes:-------------------
Requerido pelo Centro Paroquial e Social do Salvador;-----------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.-------------------------------------
Requerido pela Fundação Manuel Gerardo de Sousa e Castro;-------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.------------------------------------- 
 
Para constar se publica este Edital que vai ser afixado nos lugares de estilo e nos termos da Lei 
e ainda no sítio institucional www.cm-beja.pt.----------------------------------------------------------------- 
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O Presidente Câmara Municipal de Beja 
 
 

____________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


		2022-06-20T10:38:44+0100
	[Assinatura Qualificada] Paulo Jorge Lúcio Arsénio




