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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 vinte e dois de setembro do 
corrente ano, foram tomadas as seguintes deliberações destinadas a ter eficácia externa:--------
Alteração Orçamental nº 9 às Grandes Opções do Plano e Plano Plurianual de Investimentos 
– 2022;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária, aprovar a presente alteração.--------------------------------------------------------------------------
Proposta de nomeação do Revisor Oficial de Contas para o ano 2022;--------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proposta  de adesão à Central Nacional de Compras Municipais;---------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proposta de aprovação de minuta de protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de Beja 
e a APECEF – Associação para a Educação, Cultura e Formação;------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
Proposta de adjudicação da empreitada de “Zona de Acolhimento Empresarial Norte – Fase 
II” e aprovação da respetiva minuta de contrato;------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
Revogação da decisão de contratar e proposta de abertura de novo procedimento por 
concurso público para a empreitada de “Reabilitação do edifício sito na Praça da República, 
nos 27 e 28 e Rua Dr. Afonso Costa, nos 2, 4, 6, 8, 10 e 12 – Beja”;----------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submeter a repartição 
de encargos à Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------------
Proposta de abertura de procedimento por concurso público para a empreitada de 
“Reabilitação da E.M. 529 entre Mombeja e Santa Vitória”;-----------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
Propostas de atualização de repartições de encargos:------------------------------------------------------
Empreitada de “Construção do Edifício CEBAL”;--------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empreitada de “Valorização do Espaço do Fórum Romano de Beja”;------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propostas de aprovação de revisões de preços provisórias:-----------------------------------------------
Empreitada de “Substituição de cobertura em amianto da Escola Básica de Santiago Maior, em Beja”;-
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
Empreitada de “Substituição de cobertura em amianto da Escola Básica de Mário Beirão, em Beja”;----
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
Propostas de aprovação de contas finais:----------------------------------------------------------------------
Empreitada de “Reabilitação do logradouro do Clube Bejense”;------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU, aprovar a 
presente proposta.----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Empreitada de “Recuperação da muralha do Clube Bejense”;---------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.----------------------------------- 
Empreitada de “Zona de Acolhimento Empresarial Norte”;------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
Empreitada de "Implementação de percursos acessíveis na Cidade de Beja – Centro Histórico e 

envolvente – 1ª fase (Percurso Beja antiga) – Fase 1A";----------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
Proposta de aprovação da Lista Provisória relativa ao concurso público para arrendamento 
de T1 localizado no edifício sito na Praça da República, nº 29, em Beja;-------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente relatório.-----------------------------------
Proposta de aprovação do preço unitário de venda de copos reutilizáveis a utilizar nos 
eventos municipais;---------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
Proposta de constituição de fundo de maneio para a CPCJ – Comissão de proteção de 
Crianças e Jovens – 2022;--------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
Proposta de doação de solo, na proporção de ¼, correspondente à fração B do prédio sito na 
Rua José Carlos da Silva Reis Colaço, nº 41, em Beja à requerente Joaquina Rosa Paupreto 
Lameira Barroso;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
Pedidos de emissão de certidões de direitos de preferência:---------------------------------------------
Fração A do prédio sito na Rua do Sembrano, nº 3, em Beja, requerido por Carlos Alberto Alves Zorro;-
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
Fração B do prédio sito na Rua do Sembrano, nº 5, em Beja, requerido por Carlos Alberto Alves Zorro;-
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
Fração A do prédio sito na Rua Egas Moniz, nº 22, em Beja, requerido por Palavras Colossais, S.A.;------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
Prédio sito no Largo da Amoreira, nº 5, em Beja, requerido por Palavras Colossais, S.A.;-------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
Fração E do prédio sito na Rua Infante D. Henrique, nº 75, 2º dtº, em Beja, requerido por 

Exubercascade, Ldª;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
Fração D do prédio sito na Rua Dr. Manuel Marques da Costa, nº 4, 1º, em Beja, requerido por Carlos 

Manuel Bonito Bagulho;------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
Prédio sito na Rua Dr. Pereira Coelho, nº 5, 1º dtº, em Beja, requerido por Bruno Filipe Paixão Nunes 

Mina;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
Prédio sito no Largo 9 de Abril, nº 4, em Beja, requerido por Jorge Humberto Honório Gaidão;-----------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
Prédio sito na Rua Pero Góis, nº 3, em Beja, requerido por Maria José Maruta Rosa dos Santos Alves;--
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
Prédio sito na Rua 1º de Dezembro, nº 23, em Beja, requerido por Aurora de Jesus Figueiredo 

Moisão;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licenças especiais de 
ruído e de recintos improvisado:----------------------------------------------------------------------------------
Requerido pela União de Freguesias de Salvada e Quintos (2);--------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.------------------------------------
Requerido pela Comissão de Festas de Nossa Senhora das Neves;----------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.-------------------------------------
Requerido pelo Centro de Cultura, Recreio e Desporto de Santa Vitória;--------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.-------------------------------------
Proposta der aprovação da Lista Definitiva relativa ao concurso por sorteio para 
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arrendamento de habitação em regime de arrendamento apoiado;-----------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente relatório.----------------------------------- 
Proposta de ratificação de decisão relativa à resolução de Protocolo celebrado entre o 
Município e o Centro de Apoio Social do Concelho de Beja no âmbito do fornecimento de 
refeições escolares;---------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a presente proposta.-----------------------------------
Proposta de apoio ao Centro de Paralisia Cerebral de Beja, no âmbito do Programa de Apoio 
ao Funcionamento Regular das IPSS’s;---------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um apoio no 
valor de mil euros.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedido de apoio requerido pela APCP – Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, no 
âmbito da Campanha “A Tua Vida importa-nos”;------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido e atribuir um apoio no valor 
de quinhentos euros.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Proposta de ratificação da transferência de verba para pagamento de manutenção de 
elevador ao Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja;----------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora vereadora Marisa 
Saturnino, de 07 de setembro de 2022.--------------------------------------------------------------------------
Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença da atividade de 
realização de espetáculos de natureza desportiva:----------------------------------------------------------
Requerido pelo Clube Automóvel do Baixo Alentejo;-------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.-------------------------------------
Requerido pelo Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda;-----------------------------------------------
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.----------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente Câmara Municipal de Beja 
 
 

____________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 
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