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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 21 de janeiro de 2021, pelas 15.00 horas, pelas 15.00 
horas, por videoconferência através da plataforma ZOOM (artigo 3º da 

Lei nº 1-A/2021, de 13 de janeiro), 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
 1/2021; 

 

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 da minuta de contrato de crédito a longo 

prazo a celebrar entre o Banco BPI, S.A., e o Município de Beja para 

financiamento da obra de reparação da Estrada Municipal entre Santa 

Vitória e Mina da Juliana; 
 

2.2. – Proposta de aprovação do tarifário de resíduos sólidos urbanos do 

Município de Beja para 2021; 
 

2.3. – Proposta de ratificação da 27ª Alteração ao Orçamento (receita e 

despesa) e 18ª Alteração às Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de 

Investimentos) 2020; 

 

2.4. – Proposta de apoio extraordinário à Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Beja; 
 

2.5. – Proposta de transferências para instituições em 2021; 
 

2.6. – Proposta de transferências para as freguesias do concelho em 2021; 
 

2.7. – Transferência de verbas para as freguesias do concelho, no âmbito 

da eleição para a Assembleia da República; 
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2.8. – Proposta de constituição de fundos de maneio para fazer face a 

despesas urgentes e inadiáveis no ano 2021; 
 

2.9. – Reembolsos relativos ao Cartão Municipal Sénior – Comparticipação 

de 25% nos medicamentos referente ao 4º trimestre de 2020; 
 

2.10. – Proposta de apoio em materiais; 

 

2.11. – Propostas de prorrogação de prazos de execução: 
 

2.11.1. – Empreitada de reabilitação do logradouro do Clube Bejense; 

 

2.11.2. – Empreitada de Zona de Acolhimento Empresarial Norte; 

 

2.12. – Pedido de excecionalidade previsto no Regulamento do Plano 

Diretor Municipal de Beja para viabilização de obras de ampliação 

destinadas a armazenagem da atividade industrial de produção de vinho, 

solicitado por Moragri, Sociedade Agrícola, S.A.; 
 

2.13. – Pedidos de certidão de direito de preferência: 

 

2.13.1. – prédio sito na Rua da Branca, nºs 35 e 37, em Beja, solicitado pela 

Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja; 

 

2.13.2. – fração E do prédio sito na Rua Pablo Neruda, nº 4, 2º esqº, em Beja, solicitado 

por Fernando Nuno Costa Lobo da Costa Mestre; 

 

2.13.3. – fração C do prédio sito na Dr. Horácio Flores (antiga Rua do Canal), nº 27, 1º, 

em Beja, solicitado por Luís Filipe Adanjo Palma; 

 

2.14. – Pedido de certidão de direito de reversão na escritura de compra e 

venda do prédio sito na Rua Pablo Neruda, nº 5, 2º dtº, em Beja, solicitado 

por Piedade Conceição Branco Martins; 
 

2.15. – Pedido de pagamento em prestações da TRIU, solicitado por José 

Pimentinha: 

 

2.16. – Pedidos de pagamento em prestações de covais: 

 

2.16.1. – Virginia Batista Bernardino, relativamente ao coval nº 516 do Cemitério 

Municipal de Beja; 

 

2.16.2. – Margarida Alexandra Martins Bacelos, relativamente ao coval nº 617 do 

Cemitério Municipal de Beja; 
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2.17. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia vinte de janeiro de 

dois mil e vinte e um (para conhecimento); 
 

 

3. – Período de Intervenção do Público (artigo 49º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro); 

 

No sentido de serem asseguradas condições para a intervenção do público 

prevista nos pontos 1 e 2 do artigo 49º do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, deverão os 

interessados fazer a sua pré-inscrição junto dos serviços de apoio à 

Câmara Municipal através do email: publico.camara@cm-beja.pt, até às 

15 horas do dia 20 de janeiro, para que lhes possa ser enviado o link de 

acesso à reunião. A Comunicação Social poderá assistir mediante inscrição 

prévia sem direito de intervenção. 

 

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

Paços do Concelho, 19 de janeiro de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


