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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 01 de julho 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 (artº 52ª da lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro); 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata no 12/2020; 
 

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. – Propostas para abertura de discussão pública: 

 
2.1.1. – Operação de Reabilitação Urbana do Flávio dos Santos, em Beja; 

 
2.1.2. – Plano de Intervenção no Espaço Rústico da Herdade da Mingorra; 

 
2.1.3. – Plano de Intervenção no Espaço Rústico do Hotel Vila Galé, em Santa Vitória; 

 

2.2. – Proposta de deliberação para mandar executar o Plano de 
Intervenção no Espaço Rústico da Navarra; 

 

2.3. – Proposta de aprovação da revisão de preços relativa à empreitada 
de “Zona de Acolhimento Empresarial Norte”, em Beja; 

 

2.4. – Pedido de prorrogação de prazo de execução da empreitada de 
“Sinalização – cidades que se contam”, em Beja; 

 

2.5. – Proposta de validação do procedimento de adjudicação do lote nº 
62 a José António Caeiro Sancho, no âmbito do concurso público para 
adjudicação de 15 lotes de terreno, sitos no Plano de Pormenor de Ligação 
do Bairro do Pelame à Quinta D’El Rey, em Beja; 

 

2.6. – Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente da 
Câmara relativo à anexação de dois prédios urbanos, sitos no denominado 
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“Ferragial da Canada”, em Trigaches, onde está implantado o Pavilhão 
Multiusos de Trigaches; 

 

2.7. – Pedido de certidão de direito de preferência sobre o prédio sito na 
Rua do Sembrano, nos 94, 96, 98, 100 e Rua das Portas de Mértola, nos 2 e 
4, em Beja, solicitado por Constança Maltez e Serena Cabrita Neto 
Advogadas; 
 

2.8. – Proposta de alteração do método de seleção a aplicar no âmbito de 
procedimentos concursais comuns para ocupação de postos de trabalho 
do mapa de pessoal do Município de Beja, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado; 
 

2.9. – Proposta de aprovação da atualização do protocolo de transportes 
escolares existente entre o Município de Beja e o Externato António 
Sérgio; 
 

2.10. – Pedido de apoio no fornecimento de refeições aos elementos do 
Corpo de Bombeiros de Beja que integram o Dispositivo Especial de 
Combate a Incêndios, solicitado pela Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Beja; 
 

2.11. – Atribuição de Bolsas de Estudo a alunos do ensino superior do 
Município de Beja de famílias carenciadas ou numerosas – Ata nº 3 – Lista 
Definitiva; 
  
2.12. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia trinta de junho 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, 29 de junho de 2020.        

 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 


