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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 03 de julho 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 11/2019; 

 

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. – 2ª Alteração ao Loteamento Municipal da Rua Pablo Neruda (para 

conhecimento); 
 

2.2. – Proposta de adjudicação, aprovação de minuta e repartição de 

encargos referente à empreitada de reabilitação de edifício, sito na Praça 
da República, nº 29, em Beja; 

 

2.3. – Proposta de cessação de procedimento concursal comum com vista 

à ocupação de um posto de trabalho de assistente operacional (condutor 
de máquinas pesadas e veículos especiais) para o Serviço Municipal de 
Proteção Civil; 
 

2.4. – Pedido de certidão de direito de preferência sobre a Fração D do 
prédio sito na Rua Dr. Afonso Costa, nº 64, em Beja, solicitado por Luís 
Pedro Tereno Gomes Serrano; 

 

2.5. – Pedido de certidão de aumento de comproprietários do prédio 
rústico denominado “Herdade do Concovado”, sito na União de Freguesias 
de Albernoa e Trindade, solicitado por Miguel Portela Morais, na 
qualidade de mandatário; 
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2.6. – Pedido de certidão de emparcelamento simples dos prédios rústicos 
denominados “Pintos” e “Machadinha”, sitos na União de Freguesias de 
Salvada e Quintos, solicitado por António Condesso Pereira; 
 

2.7. – Propostas de atribuição de apoios financeiros: 

 
2.7.1. – Sociedade Filarmónica 24 de Outubro, no âmbito da organização do Festival da 
Juventude; 

 
2.7.2. – Associação Cultural e Recreativa dos Moradores de Porto Peles, no âmbito da 
realização das Festas de Verão; 

 

2.8. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia dois de julho 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, 01 de julho de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


