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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 18 de novembro 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 22/2020; 

 

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 das Grandes Opções do Plano e Orçamento 
da Câmara Municipal de Beja para o ano 2021; 
 

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

2.3. – Transferência de competências para os órgãos municipais e para as 
entidades intermunicipais no domínio da ação social – proposta de 
rejeição; 
 

2.4. – Proposta de candidatura ao aviso ALT20-73-2020-14 CIMBAL 
"Remoção de Fibrocimento nos Edifícios Escolares de Santiago Maior e 
Mário Beirão"; 
 

2.5. – Proposta de aprovação de minuta de contrato de delegação de 
competências do Município de Beja nos Agrupamentos de Escolas, nºs 1 e 
2 de Beja; 
 

2.6. – Proposta de ratificação do protocolo celebrado entre o Município de 
Beja e a EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, E.M.; 
 

2.7. – Proposta de aprovação das Normas de utilização da residência 
artística do Centro UNESCO; 
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2.8. – Proposta de aprovação do Loteamento Municipal da Rua da 
Construção; 

 

2.9. – Pedido de alienação de prédio urbano, destinado a lote de terreno 
para construção urbana, denominado por lote 14, sito no “Loteamento 
Municipal de Atividades Económicas da Horta de S. Miguel”, em Beja, 
solicitado por Veicularte, Ldª; 

 

2.10. – Pedidos de certidão de direito de preferência: 
 

2.10.1. – prédio misto denominado por Herdade da Atalaia, sito na União de 
Freguesias de Salvada e Quintos, solicitado por José Jorge da Conceição Pires Cameira; 

 
2.10.2. – superfície do lote de terreno número 172, sito no Bairro da Esperança, Rua da 
Esperança, nº 54, em Beja, solicitado por Maria de Fátima Silva Cavaco; 

 

2.11. – Proposta de adiantamento de verba ao Centro Social, Cultural e 
Recreativo do Bairro da Esperança, referente ao pagamento de 
fornecimento de refeições; 
 

2.12. – Proposta de aprovação de auto de doação; 
 

2.13. – Pedido de compensação das taxas devidas pela transladação de 
ossadas do Coval CP 1853, solicitado por Isabel Celeste Santana Varela 
Martins; 
 

2.14. – Pedido de isenção de pagamento de taxa relativa à cedência de 
transporte, solicitado pelo Clube Desportivo e Recreativo Salvadense; 

 

2.15. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia dezassete 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, 16 de novembro de 2020.        

 
 

O Presidente da Câmara 

 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


