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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 três de fevereiro do 
corrente ano, foram tomadas as seguintes deliberações destinadas a ter eficácia externa:--------
1ª Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções de Plano da Câmara Municipal de Beja para o 
ano 2022;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária e da Coligação Consigo Beja Consegue, aprovar a presente proposta e submetê-la à 
Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------
Propostas de aprovação de projetos de execução e abertura de procedimentos por concurso 
público:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empreitada de valorização do espaço do Fórum Romano de Beja;--------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária, aprovar a presente proposta e submeter a repartição de encargos à Assembleia 
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empreitada de Zona de Acolhimento Empresarial Norte – Fase II;--------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submeter a repartição 
de encargos à Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------------
Empreitada de remodelação da iluminação pública do Centro Histórico de Beja;--------A 
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submeter a repartição de 
encargos à Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------------------
Pedido de prorrogação do prazo de execução da empreitada de reabilitação e 
refuncionalização do Edifício da Piscina Descoberta;--------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.-------------------------------------
Proposta de abertura de procedimento concursal comum para ocupação de dois postos de 
trabalho de  Assistente Técnico, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, para a Divisão de Educação, Desporto e Juventude;--------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
Proposta de aprovação de protocolo a celebrar entre o Instituto Politécnico de Beja e o 
Município de Beja no âmbito da formação em contexto de trabalho do Curso Técnico 
Superior Profissional em Tecnologias Agroambientais e Sustentabilidade;---------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
Pedidos de emissão de certidões de 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.-------------------------
Fração L do prédio sito na Avenida Comandante Ramiro Correia, nº 57, 2º frente dtº, em 
Beja, requerido por Margarida Alexandre Sérgio C. A. dos Santos;--------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
Fração M e fração T do prédio sito na Rua António Sérgio, nº 10, 2º-A dtº, em Beja, requerido 
por José Isidro Dionísio;----------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
Fração A do prédio sito na Rua de Mértola, nº 27, em Beja, requerido pelo Fundo de 
Investimento Imobiliário Fechado Imorenda;-----------------------------------------------------------------



 

 

Página 2 de 2 
 

A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
Fração B do prédio sito na Rua Tenente Sanches Miranda, nº 2, r/c dtº, em Beja, requerido 
por Maria Antónia Ludovina;---------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
Prédio sito no Beco da Rua Dr. António José de Almeida, nº 3, em Beja, requerido por 
Solução Arrendamento – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado para Arrendamento 
Habitacional;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
Prorrogação do prazo de transferência das competências para as autarquias locais e 
entidades intermunicipais no domínio da ação social – Decreto-Lei nº 23/2022, de 14 de 
fevereiro;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação do prazo de transferência das 
competências no domínio da ação social e submeter à Assembleia Municipal.-----------------------
Propostas de aprovação de protocolos:-------------------------------------------------------------------------
Entre o Instituto Politécnico de Beja e o Município de Beja no âmbito da formação em 
contexto de trabalho do Curso Técnico Superior Profissional em Tecnologias em Segurança e 
Saúde no Trabalho;----------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
Entre o Município de Beja e a Associação ESTAR;-------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
Proposta de aprovação da Lista Provisória de atribuição de Bolsas de Estudo a alunos do 
Ensino Superior do Município de Beja de Famílias Carenciadas ou Numerosas;---------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de transportes:-------------------
Requerido pelo Beja Basket Clube;-------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.-------------------------------------
Requerido pelo Beja Atlético Clube;------------------------------------------------------------------------------
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.----------------------------------------------------------------- 
 
Paços do Concelho, 23 de fevereiro de 2022.------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente Câmara Municipal de Beja 

 
________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 
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