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EDITAL 
 

PAULO JORGE LÚCIO ARSÉNIO, Presidente da Câmara Municipal de 

Beja, FAZ SABER, que o Executivo Municipal, vai reunir em reunião 
ordinária a realizar no dia 21 de agosto de 2019, pelas 15:00 
horas, no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, com a 

seguinte Ordem de Trabalhos: 
 
 

1. – Período de Antes da Ordem do Dia (artº 52ª da lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro); 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata no 15/2019; 

 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal; 
 
 

2. – Ordem do Dia (artº 53ª da lei nº 75/2013, de 12 de Setembro); 

 

2.1. – Proposta de aprovação de contratação de empréstimo BEI para 
reabilitação do edifício do Mercado Municipal de Beja; 

 

2.2. – Proposta de ratificação de nomeação de júris de concursos: 

 
2.2.1. – Alienação de terrenos na Zona de Acolhimento Empresarial Norte – 2ª Fase; 

 
2.2.2. – Alienação de um terreno rústico nas “Terras Frias”, em Beja; 

 
2.2.3. – Concessão da cafetaria da Biblioteca Municipal José Saramago; 

 
2.2.4. – Concessão da cafetaria do Teatro Municipal Pax-Júlia; 

 

2.3. – Proposta de abertura de concurso público para aquisição de 

agregados britados de granulometria extensa (ABGE), para reparação de 
Estradas e Caminhos Municipais; 

 

2.4. – Proposta de adjudicação do concurso público para alienação de um 

terreno rústico nas “Terras Frias”, em Beja; 
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2.5. – Proposta de aprovação de minuta de contrato avulso e respetiva 

adjudicação de concessão da exploração do estacionamento tarifado de 
superfície; 

 

2.6. – Propostas de aprovação de minutas de protocolos: 

 
2.6.1. – a celebrar entre a RESIALENTEJO – Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M. 
e o Município de Beja ao abrigo da candidatura POSEUR “Promoção de sistemas 
inovadores – aumento da recolha seletiva de resíduos valorizáveis”; 

 
2.6.2. – a celebrar entre a RESIALENTEJO – Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M. 
e o Município de Beja ao abrigo da candidatura POSEUR “Valorização de resíduos 
urbanos – projeto de recolha seletiva multimaterial porta-a-porta”; 

 
2.6.3. – a celebrar entre o Agrupamento nº 1 de Beja e a Câmara Municipal de Beja no 
âmbito do Projeto TEIP – Território Educativo de Intervenção prioritária e do Plano de 
Contingência; 

 
2.6.4. – a celebrar entre o Município de Beja e a empresa MOBI.E, S.A. para definição 
dos termos de cooperação para efeitos de concessão da operação dos postos de 
carregamento de veículos elétricos situados no município; 

 
2.6.5. – a celebrar entre a Câmara Municipal de Beja e a Alentejo XXI – Associação de 
Desenvolvimento Integrado no Meio Rural com vista à contratação de trabalhador; 

 

2.7. – Proposta de aprovação definitiva da alteração ao Loteamento 

Industrial da Horta da Água Doce; 

 

2.8. – Pedido de certidão de cancelamento da cláusula de reversão do 

prédio sito na Rua Cesário Verde, nº 9, em Beja, solicitado por Maria da 
Cruz Jesus Albino, Cabeça de Casal de Herança; 

 

2.9. – Pedido de certidão em como o Município de Beja não pretende 

exercer o direito de reversão dos lotes nos117 e 118 sitos no Parque 
Industrial de Beja, solicitado por Eduarda Maria Sobral do Rosário; 

 

2.10. – Pedido de certidão de ampliação de compartes do prédio misto 

denominado “Monte da Fonte da Areia de Baixo” sito na freguesia de 
Nossa Senhora das Neves, solicitado por Isaltino do Rosário da Costa 
Tareco, Cabeça de Casal de Herança; 

 

2.11. – Proposta de aprovação de informação complementar às propostas 

de abertura de procedimentos concursais para recrutamento de cargo de 
direção intermédia de 2º grau – Chefes de Divisão; 
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2.12. – Cessação de fundo de maneio em nome da funcionária Maria 

Manuel Candeias Coelho e atribuição do mesmo à Presidente em funções 
da Comissão de Proteção e Jovens de Beja; 

 

2.13. – Pedido de isenção de pagamento de taxas devidas pela inumação 
de cadáver, solicitado pela Santa Casa da Misericórdia de Beja; 

 

2.14. – Pedido de isenção de pagamento de taxas relativo à cedência de 
transporte, solicitado pelo Grupo Coral de Mombeja; 

 

2.15. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia vinte de agosto de dois 
mil e dezanove (para conhecimento); 
 
 

3. – Período de Intervenção do Público (artigo 49º da lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro); 
 
 

O presente Edital vai ser afixado nos lugares de estilo e nos termos da Lei. 
 
 

Paços do Concelho, 19 de agosto de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


