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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 20 de maio de 2020, pelas 15.00 horas, por 
videoconferência, 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 9/2020; 

 

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 prorrogação da aceitação de competências no âmbito 
da descentralização de competências no domínio da educação; 

 

2.2. – Proposta de ratificação do acordo de colaboração celebrado entre a 
Direção Regional de Cultura do Alentejo e o Município de Beja; 

 

2.3. – Proposta de aprovação de trabalhos a mais e dos trabalhos de 
suprimento de erros e omissões relativos à empreitada de Zona de 
Acolhimento Empresarial Norte; 

 

2.4. – 3º Pedido de prorrogação de prazo relativo à empreitada de Zona 
de Acolhimento Empresarial Norte;  

 

2.5. – Venda dos lotes nos112, 113 e 115 do Parque Industrial de Beja;  

 

2.6. – Proposta de abertura de procedimento por concurso público para 
concessão do bar da Praia Fluvial Cinco de Réis; 

 

2.7. – Proposta de aprovação das Normas de funcionamento do serviço 
“CO(M)SIGO NO SEU DOMICILIO” – Unidade Móvel de Pequenas Reparações e 
Adaptações Habitacionais; 
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2.8. – Proposta de aprovação de adenda ao protocolo de parceria 
celebrado entre a Câmara Municipal de Beja e a Associação ESTAR e de 
adenda ao Regulamento Interno da loja Social; 
 

2.9. – Proposta de anulação de rendas de concessões municipais 
referentes ao mês de abril; 
 

2.10. – Proposta de aprovação da lista provisória à atribuição de bolsas de 
estudo a alunos do ensino superior do Município de Beja; 

 

2.11. – Proposta de aprovação do Plano Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios de Beja 2020; 

 

2.12. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia dezanove de maio 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, 18 de maio de 2020.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


