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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 seis de janeiro do 
corrente ano, foram tomadas as seguintes deliberações destinadas a ter eficácia externa:--------
Propostas de abertura de concursos públicos:----------------------------------------------------------------
Alienação dos lotes 6 e 9 destinados a moradias unifamiliares, situados em Beja, na União de 
Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da Feira, na ligação entre o Bairro do Pelame e 
a Quinta D’El Rey;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária e da Coligação Consigo Beja Consegue, aprovar a presente proposta.------------------------
Concessão da exploração do ginásio da Piscina Municipal Descoberta de Beja e nomeação do 
júri do concurso;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária, aprovar a presente proposta.---------------------------------------------------------------------------
Alienação de um lote de terreno no Aeródromo Municipal de Beja e nomeação do júri do 
concurso;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária, aprovar a presente proposta.---------------------------------------------------------------------------
Consulta prévia para fornecimento de gasóleo rodoviário simples a granel e outros serviços 
com cartão eletrónico de abastecimento ao abrigo do Acordo Quadro de Combustíveis da 
Central de Compras da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo – Autorização da 
despesa e aprovação de repartição de encargos;-------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submeter a repartição 
de encargos à Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------------
Proposta de aprovação de minuta de contrato avulso de concessão da exploração do 
estacionamento tarifado de superfície;-------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
Propostas de aprovação de protocolos:-------------------------------------------------------------------------
a celebrar entre o Município de Beja e a Caixa Social, Cultural e Recreativa do Pessoal da 
Câmara Municipal de Beja;-----------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
a celebrar entre o Município de Beja e o Conservatório Regional do Baixo Alentejo;---A 
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.--------------------------------------
a celebrar entre o Município de Beja e a Pedra Angular – Associação de Salvaguarda do 
Património do Alentejo;---------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
2.7. – Proposta de aprovação de contrato-programa financeiro a celebrar entre o Município 
de Beja e o CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo;----------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submeter a repartição 
de encargos à Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------------
Pedido de autorização para utilização da pastagem das Lezírias do Guadiana, referente ao 
lote nº 5, localizado entre o antigo Ancoradouro da Barca de Serpa ao Moinho de Fagundes, 
requerido por António Bernardino Guerreiro da Silva;-----------------------------------------------------
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.-------------------------------------
Pedidos de emissão de certidões de direito de preferência:----------------------------------------------
Prédio sito na Rua da Associação de Moradores, nº 23, em Beja, requerido por Helena Rosa 
Maldonado, Cabeça de Casal de Herança;----------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
Fração A do prédio sito na Rua da Barreira, nº 8, em Beja, requerido por Medibeja – 
Sociedade de Mediação imobiliária, Ldª;-----------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
Fração E do prédio sito no Largo do Carmo, nº 10, 1º esqº, em Beja, requerido por José 
Manuel Brízido Serrano;---------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.-------------------------
Auxílios Económicos 2021/2022 (2º pagamento);------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.-----------------------------------
Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de transportes:-------------------
Beja Atlético Clube;---------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.-------------------------------------
Associação Cultural e Recreativa Zona Azul;-------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.-------------------------------------
Coordenador do Projeto Shave-E8G;-----------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.-------------------------------------
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.----------------------------------------------------------------- 
 
Paços do Concelho, 26 de janeiro de 2022.---------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente Câmara Municipal de Beja 

 
________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 
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