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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 02 de junho de 2021, 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 nº 10/2021; 

 

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 declaração de não caducidade do Plano de Intervenção 
em Espaço Rústico do Telheiro; 
 

2.2. – Proposta de alteração ao Plano de Pormenor de Vale de Atum; 
 

2.3. – Proposta de aprovação de minuta de Edital para início do 
procedimento de desafetação do domínio público para o domínio privado 
do município – Parque de Estacionamento junto à Casa da Cultura; 
 

2.4. – Proposta de aprovação de revisão de preços – Empreitada de 
“Implementação de Percursos Acessíveis na Cidade de Beja – Centro 
Histórico e envolvente – 1ª Fase (Percurso Beja Antiga) – Fase 1A”; 
 

2.5. – Proposta de aprovação de trabalhos a menos – Empreitada de 
“Reabilitação do Logradouro do Clube Bejense; 
 

2.6. – Pedidos de certidão de direitos de preferência: 
 

2.6.1. – prédio sito na Rua das Carretas, nº 8, em Beja, solicitado por Eugénia Rosa 
Pinto da Silva Pires – Cabeça de Casal de Herança; 

 
2.6.2. – fração E do prédio sito na Praceta António Gonçalves Correia, nº 4, r/c, esqº, 
em Beja, solicitado por Maria Justina da Rosa Bastos – Cabeça de Casal de Herança; 



 
 

Página 2 de 3

 

 
 

2.7. – Pedido de certidão para constituição em compropriedade de 
prédios rústicos denominados “Barbosa”, sito em São Matias, solicitado 
por Amélia Maria Guedelha – Cabeça de Casal de Herança; 
 

2.8. – Pedido de certidão para aumento de compartes do prédio rústico 
denominado “Herdade do Broco de Cima”, sito na União de Freguesias de 
Salvada e Quintos, solicitado por Rui manuel Veríssimo Conceição 
Conduto; 
 

2.9. – Proposta de abertura de procedimento concursal comum para 
ocupação de posto de trabalho do mapa de pessoal do Município de Beja, 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado – 1 Técnico Superior – área da Engenharia do Ambiente 
para a DAS /SALURR; 
 

2.10. – Proposta de aprovação de adenda ao Protocolo de Depósito do 
Arquivo Histórico Municipal de Beja a celebrar entre o Município de Beja e 
a DGLAB – Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas; 
 

2.11. – Proposta de alteração à cláusula 11ª do protocolo de cooperação 
celebrado entre o Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P., o 
Alto Comissariado para as Migrações, I.P. e a Câmara Municipal de Beja; 
 

2.12. – Proposta de aprovação de protocolo a celebrar entre o Municipio 
de Beja e as Freguesias e Uniões de Freguesias do Concelho de Beja – 
Noites ao Fresco 2021; 
 

2.13. – Proposta de alargamento do Projeto Incluir com Saúde – Ótica 
Solidária; 
 

2.14. – Auxílios Económicos 2020/2021 – 3º pagamento; 
 

2.15. – Proposta de apoio pontual à Associação ESTAR – reabilitação de 
duas moradias para acolhimento de refugiados; 

 

2.16. – Pedido de pagamento em prestações relativo ao apoio em 
materiais para reabilitação de habitação, sita na Rua Coronel Batista, nº 
12, em Cabeça Gorda – Maria Teresa Neves Lourenço Martins; 
 
2.17. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licença especial de ruído, solicitado pela Associação de Músicos de Beja 
– ZARCOS; 
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2.18. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia um de junho de dois 
mil e vinte e um (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, 31 de maio de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


