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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 03 de março de 2021, 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
 4/2021; 

 

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 de protocolo de parceria a celebrar entre o 

Município de Beja e a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Baleizão 

– Projeto “Recuperar a Memória”; 

 

2.2. – Proposta de aprovação e adjudicação de trabalhos complementares 

relativos à empreitada de “Reabilitação do Logradouro do Clube Bejense”; 

 

2.3. – Pedido de prorrogação de prazo de execução da empreitada de 

“Reabilitação de Edifício” – Praça da República, 29, em Beja; 
 

2.4. – Proposta de aquisição por usucapião do imóvel sito na Rua da 

Misericórdia, nº 2, em Beja; 

 

2.5. – Pedido de certidão de destaque do prédio sito no Largo Dr. Carlos 

Moreira, 19 em Beringel, solicitado por Maria Elisete Soares Faustino 

Pinto de Barros; 
 

2.6. – Proposta de atribuição de Bolsas de Estudo a alunos do Ensino 

Superior do Município de Beja de Famílias Numerosas e Carenciadas – 

Lista Provisória; 
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2.7. – Pedidos de apoio financeiro: 

 

2.7.1. – Associação Portas do Território – Valorização e Conservação do Convento da 

Conceição – Reabilitação do Museu Regional Rainha Dona Leonor em Beja; 

 

2.7.2. – Associação Humanitária dos Dadores de Sangue de Beja – Aquisição de 

computador; 

 

2.8. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia um de março 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 02 de março, 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, 01 de março de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


