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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 02 de dezembro de 2020, pelas 15.00 horas, no 
Auditório do Edifício Administrativo do Parque de Feiras e 
Exposições de Beja, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
 

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

1.1. – Proposta de aprovação da ata nº 23/2020; 

 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal; 
 

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

2.1. – Proposta de aprovação de alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara 
Municipal de Beja para o ano 2021; 
 

2.2. – Propostas de adjudicação: 

 
2.2.1. – Recurso ao crédito de longo prazo destinado ao financiamento da obra de 
Reabilitação do edifício das “Modas Felício” sito na Praça da República nºs 25, 27 e 28 
e Rua Dr. Afonso Costa nºs 2, 4, 6, 8, 10 e 12, em Beja; 

 
2.2.2. – Recurso ao crédito de longo prazo destinado ao financiamento da obra de 
Reparação da Estrada Municipal entre Santa Vitória e a Mina da Juliana; 

 
2.2.3. – Concurso público para alienação de um terreno urbano Lote 2, sito na Rua D. 
José Patrocínio Dias, em Beja; 

 
2.2.4. – Concurso público para alienação de um terreno urbano Lote E2, sito na Ligação 
do Bairro do Pelame à Quinta D’El Rey, em Beja; 

 

2.3. – Revisões de preços: 
 

2.3.1. – Empreitada de pintura exterior do Bairro dos 30 fogos, sito na Rua Sousa 
Porto, em Beja; 

 
2.3.2. – Empreitada de impermeabilização da cobertura do Museu do Sembrano, em 
Beja; 
 
2.3.3. – Empreitada de caiação da Ermida de Santo André, em Beja; 

 
2.3.4. – Empreitada de substituição da cobertura do antigo Posto da GNR de Albernoa; 
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2.4. – Transferência de verbas para os Agrupamentos de Escolas de Beja 
no âmbito da descentralização de competência da Educação – proposta de 
ratificação; 
 

2.5. – Proposta de ratificação dos protocolos para implementação da 
Componente de Apoio à Família e implementação das Atividades de 
Enriquecimento Curricular, celebrados entre o Município de Beja o 
Agrupamento de Escolas nº 1 e a Associação Tempos Brilhantes; 
 

2.6. – Proposta de alteração ao protocolo de transportes escolares 
2020/2021 celebrado entre o Município de Beja e a União de Freguesias 
de Santa Vitória e Mombeja; 
 

2.7. – Proposta de aprovação de Resolução de Expropriar a parcela de 
terreno com a área de 399,97 m² a destacar do prédio urbano sito na E.N. 
18, nº 1-A, no Penedo Gordo, onde está implantada a Casa Mortuária do 
Penedo Gordo e o átrio envolvente; 
 

2.8. – Proposta de ratificação das Normas de participação na Campanha 
“Semana Gastronómica do Vinho”; 
 

2.9. – Normas de participação na Campanha “É NATAL EM BEJA” – Sorteio, 
Concurso de fotografia e Concurso de montras 2020; 
 

2.10. – Pedido de certidão de direito de preferência sobre o prédio sito no 
Largo do Salvador, nº 2, em Beja, solicitado por Inês Bacelar Pinto Coelho 
de Aguiar; 

 

2.11. – Pedido de certidão de destaque de parcelas do prédio sito na Rua 
Nova da Fonte, nº 14, em Santa Clara de Louredo, solicitado por Amália 
Maria – Cabeça de Casal de Herança; 
 

2.12. – Pedidos de pagamento em prestações: 

 
2.12.1. – coval 536 do Cemitério Municipal de Beja, solicitado por Joana Isabel Rolim 
Mira; 

 
2.12.2. – coval 9721 do Cemitério Municipal de Beja, solicitado por António Brazido 
dos Santos; 

 

2.13. – Proposta de isenção de pagamento das taxas municipais devidas 
pelo licenciamento de ocupação de espaço público e publicidade para os 
anos de 2018, 2019 e 2020; 
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2.14. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licença especial de ruído, solicitado pela CONSDEP – Construções 
Saneamento e Drenagens, Ldª; 
 

2.15. – Pedidos de isenção de pagamento de taxa relativa à cedência de 
transporte: 

 
2.15.1. – Despertar Sporting Clube; 

 
2.15.2. – Clube de Patinagem de Beja; 

 

2.16. – Relatório da execução orçamental da EMAS – Empresa Municipal 
de Água e Saneamento de Beja, E.M., relativo ao 3º trimestre de 2020 (para 

conhecimento); 
 

2.17. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia vinte e sete de 
novembro de dois mil e vinte (para conhecimento); 
 
 

3. – Período de Intervenção do Público (limitado a 15 pessoas) (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, 27 de novembro de 2020.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


