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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 05 de maio 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 n
º
 8/2021; 

 

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 procedimento concursal comum para 

ocupação de posto de trabalho do Mapa de Pessoal do Município de Beja 

aprovado para 2021, na modalidade de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado – 1 assistente técnico – área de 

Arquivo/Biblioteca e Documentação, para a Divisão Administrativa e 

Financeira/Gabinete de Modernização Administrativa; 
 

2.2. – Proposta de aprovação de revisão de preços da empreitada de 

instalação de abrigos de passageiros e melhoramento de acessibilidades; 
 

2.3. – Proposta de aprovação de minuta de contrato de comodato de bem 

imóvel, a celebrar entre o Município de Beja e António Mateus Palma; 
 

2.4. – Proposta de aprovação de contrato de cedência temporária de 

peças artísticas em regime de comodato a celebrar entre a Câmara 

Municipal de Beja e a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira; 
 

2.5. – Proposta de abertura de procedimento de concurso de 

arrendamento de habitação acessível a agregados familiares jovens do 

Município de Beja; 
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2.6. – Pedidos de certidão de direitos de preferência: 
 

2.6.1. – prédio sito na Rua das Portas de Moura, nº 24, em Beja, solicitado por António 

Manuel Marques Revez; 

 

2.6.2. – prédio sito na Rua da Mouraria, nº 7, em Beja, solicitado por Fernando Manuel 

Reis Viana; 

 

2.7. – Pedidos de certidões de aumento de comproprietários: 
 

2.7.1. – prédio denominado “Courela do Ancoradouro” sito na União de Freguesias de 

Albernoa e Trindade, solicitado por Maria Virginia Maia Costa S. G. Landureza – Cabeça 

de Casal de Herança; 

 

2.7.2. – prédio denominado “Herdade do Ancoradouro” sito na União de Freguesias de 

Albernoa e Trindade, solicitado por Maria Virginia Maia Costa S. G. Landureza – Cabeça 

de Casal de Herança; 

 

2.8. – Propostas de apoios financeiros: 

 

2.8.1. – Patronato de Santo António, no âmbito do Programa B/Apoio à Dinamização 

de Atividades Pontuais das Instituições Particulares de Solidariedade Social do 

Concelho de Beja – II Jornadas “Cuidar com qualidade: vivências, problemas e 

soluções; 

 

2.8.2. – Associação de Desenvolvimento Regional “Portas do Território” – parte não 

comparticipada de fundos comunitários; 

 

2.8.3. – Pedra Angular, no âmbito da realização do Festival “Terras Sem Sombra”; 

 

2.8.4. – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Beja, no âmbito do 

fornecimento de refeições aos elementos do Corpo de Bombeiros que integram o 

Dispositivo Especial de Combate a Incêndios 2021; 

 

2.9. – Proposta de atribuição de Medalhas de Bons Serviços Municipais 

2021 – alteração da lista aprovada; 
 

2.10. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela ocupação 

de espaço público, solicitado pela Arruaça – Associação Juvenil; 
 

2.11. – Pedido de isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 

transportes, solicitado pela Associação Cultural e Recreativa Zona Azul; 
 

2.12. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia quatro de maio de 

dois mil e vinte e um (para conhecimento); 
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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, 03 de maio de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


