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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 16 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 n
º
 24/2020; 

 

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 do protocolo de cooperação para a 

igualdade e a não discriminação | nova geração a celebrar entre a 

Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e o Município de Beja; 
 

2.2. – Proposta de ratificação do contrato de comodato do Pavilhão 

Multiusos de Trigaches a celebrar entre o Município de Beja e a União de 

Freguesias de Trigaches e São Brissos; 

 

2.3. – Proposta de adjudicação do concurso público para alienação de um 

terreno urbano Lote 2, sito na Rua D. José Patrocínio Dias, em Beja; 

 

2.4. – Proposta de contratualização de equipamentos de teleassistência da 

empresa HELPHONE; 

 

2.5. – Proposta de alteração ao Plano de Pormenor da Rua da Casa Pia; 
 

2.6. – Pedido de certidão de direito de preferência sobre a fração D do 

prédio sito na Avenida Comandante Ramiro Correia, nº 30, 1º dtº, em 

Beja, solicitado por António Manuel Pereira Pacheco; 
 

2.7. – Pedido de certidão de destaque de parcela do prédio sito na Estrada 

do Bairro da esperança, em Beja, solicitado por Agriculorum – 

Investimento e Gestão Imobiliária, Unipessoal, Ldª; 
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2.8. – Proposta de aprovação do Plano de Mercados e Feiras para 2021; 

 

2.9. – Propostas de atribuição de subsídios: 

 

2.9.1. – Associação ESTAR; 

 

2.9.2. – Banco Alimentar Contra a Fome de Beja; 

 

2.10. – Eleição para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores – Compensação dos membros de mesa – Voto Antecipado em 

Mobilidade; 
 

2.11. – Rendas e Concessões – Redução para 2021; 
 

2.12. – Pedido de pagamento em prestações do coval nº 319 do Cemitério 

Municipal de Beja, solicitado por Sara Isabel da Silva Ribeiro; 

 

2.13. – Proposta de isenção de pagamento das taxas municipais devidas 

pela ocupação de espaço público com publicidade para os anos de 2018, 

2019 e 2020; 
 

2.14. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela realização 

de infraestruturas urbanísticas, solicitado pela Herdade da Mingorra; 
 

2.15. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela renovação 

de Cartões de Entidade, solicitado pelo Tribunal Judicial da Comarca de 

Beja; 
 

2.16. – Pedidos de isenção de pagamento de taxa relativa à cedência de 

transportes, solicitado pelo Clube de Patinagem de Beja; 

 

2.17. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia quinze de dezembro 

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, 14 de dezembro de 2020.        

 

 

O Presidente da Câmara 

 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


