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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 junho de 2020, pelas 15.00 horas, por 
videoconferência através da plataforma ZOOM, 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 n
o
 10/2020; 

 

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. – Proposta de alteração do Mapa de Pessoal relativo ao ano 2020; 

 

2.2. – Propostas de abertura de procedimentos concursais para 

recrutamento de cargos de direção intermédia de 3º e 4º graus; 
 

2.3. – Proposta de aprovação definitiva da Operação de Reabilitação 

Urbana do Bairro de São Miguel à Estrada da Carocha para submeter à 

Assembleia Municipal; 
 

2.4. – Proposta de aprovação de trabalhos a menos relativos à empreitada 

de Implementação de percursos acessíveis na cidade de Beja – Centro 

Histórico e envolvente – 1ª Fase (Percurso Beja Antiga) – Fase 1A; 

 

2.5. – Proposta de aprovação de revisão de preços definitiva relativa à 

empreitada de instalação de equipamentos de ar condicionado nos 

edifícios das escolas básicas das freguesias rurais;  
 

2.6. – Proposta de aprovação do PEAC – Programa Especial de Apoio à 

Cultura;  
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2.7. – Proposta de aprovação das normas para participação na campanha 

de apoio e promoção do comércio local “COMPRE EM BEJA”;  
 

2.8. – Pedido de apoio financeiro no âmbito do Programa A/Apoio ao 

Funcionamento Regular das Instituições Particulares de Solidariedade 

Social do Concelho de Beja, solicitado pela Associação Humanitária dos 

Dadores de Sangue de Beja; 

 

2.9. – Anulação de pagamento – Parque subterrâneo da Avenida Miguel 

Fernandes; 
 

2.10. – Normas de funcionamento do serviço “CO(M)SIGO NO SEU DOMICILIO” 

– Unidade Móvel de Pequenas Reparações e Adaptações Habitacionais 

(para conhecimento); 
 

2.11. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia dois de junho de dois 

mil e vinte (para conhecimento); 
 

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

Paços do Concelho, 01 de junho de 2020.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 


