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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 19 de agosto 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 n
o
 16/2020; 

 

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 abertura de procedimento para recurso ao crédito 

destinado ao financiamento da obra de reabilitação do edifício das 

“Modas Felício” sito na Praça da República, n
os

 25, 27 e 28 e Rua Dr. 

Afonso Costa, n
os

 2, 4, 6, 8, 10 e 12, em Beja; 

 

2.2. – Proposta de ratificação do aditamento ao protocolo de parceria 

para a valorização e conservação do Convento de Nossa Senhora da 

Conceição – Museu Regional Rainha Dona Leonor, em Beja, celebrado 

entre a Associação de Desenvolvimento Regional Portas do Território, a 

Direção Regional de Cultura de Alentejo e o Município de Beja; 
 

2.3. – Proposta de aprovação de minuta de contrato de arrendamento 

rural do prédio rústico denominado “Courela da Atalaia”, sito na União de 

Freguesias de Salvada e Quintos; 

 

2.4. – Auto de cedência temporária de uma peça denominada “Dolium 

Romano” à Câmara Municipal da Vidigueira para integrar uma exposição 

do centro Interpretativo do Vinho da Talha; 

 

2.5. – Pedido de certidão de direito de preferência relativo ao prédio sito 

na Rua do Forno, nº 5, em Beja, solicitado por Manuel António Jesus 

Valente; 
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2.6. – Pedido de certidão de destaque de parcelas do prédio sito na Rua 

das Pedras, n
os

 20 e 22, em Beja, solicitado por Manzaca e Moreira 

Associados, Ldª; 
 

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

licença especial de ruído, licença de ocupação de espaço público e licença 

de recinto improvisado, solicitado pela Associação Juvenil Lendias 

d’Encantar; 
 

2.8. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia dezoito de agosto 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, 17 de agosto de 2020.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 


