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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 17 de junho de 2020, pelas 10.00 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 n
o
 11/2020; 

 

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 aprovação do Relatório de Gestão e Prestação de 

Contas do Município de Beja relativo ao ano 2018; 

 

2.2. – Proposta de aprovação do aditamento ao projeto de reabilitação do 

Museu Rainha Dona Leonor, em Beja; 

 

2.3. – Proposta de abertura de concurso público com publicitação 

internacional para aquisição do Serviço para a Exploração dos Transportes 

Públicos e Partilhados de Beja por Contrato de Prestação de Serviços; 

 

2.4. – Proposta de aprovação da minuta de contrato relativo à concessão 

da cafetaria do Castelo; 

 

2.5. – Proposta de abertura de procedimentos concursais para 

recrutamento de pessoal na modalidade de contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado; 

 

2.6. – Propostas para submeter à Assembleia Municipal: 
 

2.6.1. – Projeto de Regulamento de Atribuição de Benefícios Fiscais do Município de 

Beja; 
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2.6.2. – Criação de taxa no domínio da autorização de exploração das modalidades 

afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de jogo; 

 

2.7. – Pedido de certidão de direito de preferência sobre o prédio sito na 

Rua do Sembrano, n
os

 39 e 40, em Beja, solicitado por Constança Maltez e 

Serena Cabrita Neto Advogadas; 
 

2.8. – Proposta de atribuição de subsídios à atividade regular das 

associações culturais do concelho de Beja no âmbito do PAMA 2020 – 2ª 

Fase; 
 

2.9. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de 

licenças para ocupação de espaço público e de interrupção de trânsito, 

solicitado pelo Conservatório Regional do Baixo Alentejo; 
 

2.10. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia dezasseis 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, 15 de junho de 2020.        

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 


