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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 nove de dezembro do 
corrente ano, foram tomadas as seguintes deliberações destinadas a ter eficácia externa:--------
Proposta de Normas de Funcionamento do Orçamento Participativo 2022;-------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU, aprovar a 
presente proposta.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Transferência de verbas para as Juntas de Freguesia – Eleições Autárquicas – Gratificação aos 
Membros de Mesa;---------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
Relatórios Finais:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concurso público para concessão da exploração do estacionamento tarifado de superfície;----
A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar nos termos do Relatório Final.---------------------
Concurso público para alienação de dois lotes de terreno para Comércio, Serviços e 
Indústria;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar o concurso deserto nos termos do Relatório 
Final.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empreitada de “Zona de acolhimento empresarial Norte” – Trabalhos a menos;-------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.--------------------------------------------------------------
Moratória de pagamento das concessões de espaços municipais de comércio e serviços;-------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e prolongar a medida até junho de 2022.--------
Proposta de aprovação dos Documentos Previsionais da EMAS – Empresa Municipal de Água 
e Saneamento de Beja, E.M., para o ano 2022;----------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU, aprovar a 
presente proposta.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Programa “Eco-Escolas” – 2021/2022;---------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.--------------------------------------------------------------
Pedidos de emissão de certidão de direitos de preferência:----------------------------------------------
prédio sito na Rua da Guia, nº 1, em Beja, requerido por Mariana Palma Ferreira;----------------
A Câmara deliberou, com o voto de qualidade do Presidente da Câmara e os votos contra dos 
vereadores da Coligação Democrática Unitária, não exercer o direito de preferência.--------------
prédio sito na Rua Escritor Ferreira de Castro, nº 26, cave dtª, em Beja, requerido por Artur 
Catarino Lourenço;----------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
prédio sito na Rua Jorge Raposo, nº 23, em Beja, requerido por Jorge Manuel Guerreiro 
Sobral;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
Proposta de aprovação do Plano Anual do Mercado Retalhista Quinzenal para o ano 2022;----
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.--------------------------------------------------------------
Propostas de apoio:---------------------------------------------------------------------------------------------------
Banco Alimentar Contra a Fome;----------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e atribuir um apoio financeiro no valor de dez 
mil euros.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Atleta Estevão Janeiro do Beja Atlético Clube;----------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e atribuir um prémio de reconhecimento no 
valor de cento e cinquenta euros em géneros.-----------------------------------------------------------------
Academia de Desporto de Beja;-----------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e atribuir um apoio financeiro no valor de mil 
euros.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clube Desportivo e Recreativo Salvadense;--------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e atribuir um apoio financeiro no valor de dois 
mil euros.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coro de Câmara de Beja;--------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e atribuir um apoio financeiro no valor de três 
mil 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.----------------------------------------------------------------- 
 
Paços do Concelho, 03 de janeiro de 2022.---------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente Câmara Municipal de Beja 

 
 

________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 
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