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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 dezasseis de novembro do 
corrente ano, foram tomadas as seguintes deliberações destinadas a ter eficácia externa:--------
Proposta de aprovação da ata número 22/2022;-------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.----------------------------------- 
Proposta de aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento da Câmara Municipal de 
Beja para o ano 2023;------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, com os votos contra dos vereadores da Coligação Democrática Unitária, a 
abstenção do vereador da Coligação Consigo Beja Consegue e o voto de qualidade do senhor 
Presidente da Câmara, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia Municipal.------
Proposta de aprovação de Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Beja para o ano 2023;---
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proposta de atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade para o ano 2023;--------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alteração nº 14 ao Orçamento da Despesa;--------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente alteração.----------------------------------
Proposta de aprovação de minuta de contrato de abertura de crédito para execução de 
projetos de arquitetura, especialidades, coordenação, certificação energética e empreitada 
de reabilitação do edifício sito na Praça da República, números 25 a 28, em Beja;-----------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
Proposta de abertura de procedimento de concurso público para concessão da reprografia 
da Biblioteca Municipal de Beja José Saramago e nomeação do respetivo júri;---------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proposta de ajuste direto para exploração do quiosque e esplanada do Jardim Público de 
Beja;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.----------------------------------
Proposta de anulação da deliberação relativa à exploração do restaurante e bar da Piscina 
Municipal descoberta;------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
Proposta de aceitação de doação de espólio de artesanato para o Centro UNESCO pelos 
herdeiros de Francisco Manuel Soares;-------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
Proposta de aprovação dos Documentos Previsionais da EMAS – Empresa Municipal de Água 
e Saneamento de Beja, E.M., para o ano 2023;----------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária e Coligação Consigo Beja Consegue, aprovar a presente proposta.----------------------------
Proposta de revogação da decisão e contratar – concurso público para “Aquisição de 
fardamento e equipamento de proteção individual”;-------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a presente proposta.------------------------------------ 
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Proposta de abertura de procedimento por concurso público para “Aquisição de fardamento 
e equipamento de proteção individual” e aprovação da respetiva repartição de encargos;-----
A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a presente proposta e submeter a repartição de 
encargos à Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------------------
Pedido de emissão de certidão de direito de preferência, requerido por Exubercascade, Ldª, 
relativa à fração L do prédio sito no quarteirão delimitado pela Rua General Teófilo da 
Trindade, nº 129, Rua Infante Dom Henrique, nº 75, Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A e Rua 
Conselheiro Menezes, 2º dtº, em Beja;--------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
Pedido de pagamento em prestações, requerido por Antonieta de Jesus Passinhas;--------------
A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar o presente pedido.--------------------------------------
Proposta de aprovação do Regulamento do Cartão Municipal Sénior e submissão a consulta 
pública;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a presente proposta.-----------------------------------
Proposta de pagamento de despesas com alojamento e refeições de famílias refugiadas, no 
âmbito do protocolo de cooperação institucional celebrado entre o ACM, IHRU e Município 
de Beja;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a presente proposta.------------------------------------
Proposta de ratificação de despacho relativo à transferência de verba para pagamento de 
fatura de eletricidade ao Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja;----------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade ratificar a presente proposta.------------------------------------
Propostas de atribuição de subsídios:---------------------------------------------------------------------------
Associação Columbófila do Distrito de Beja, no âmbito da organização da 3ª Edição da “Feira Ibérica 

de Columbofilia”;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de quatro mil euros.-------------------------------------------------------------------------------------------
CADAC – Companhia Alentejana de Dança Contemporânea, no âmbito do “Festival das Marias”;--------
A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de quinhentos euros.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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.---------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 

O Presidente Câmara Municipal de Beja 
 
 

____________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 
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