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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 16 de junho de 2021, pelas 15.00 horas, por 
videoconferência através da plataforma ZOOM, 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 das atas nºs 11/2021 e 12/2021; 

 

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 alteração do Mapa de Pessoal do Município de Beja 
aprovado para o ano 2021; 
 

2.2. – 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 de Gestão, Engenharia 
Alimentar, Agroindústrias para a DAS /SALURR; 
 

2.3. – Proposta de aprovação do Plano de Intervenção no Espaço Rústico 
do Monte da Navarra; 

 

2.4. – Atualização de repartições de encargos: 

 
2.4.1. – Empreitada de reabilitação do Mercado Municipal de Beja; 

 
2.4.2. – Recurso ao Crédito de longo prazo destinado ao financiamento da obra de 
reparação da Estrada Municipal entre Santa Vitória e Mina da Juliana; 

 

2.5. – Proposta de adjudicação do concurso público para alienação de 
onze lotes de terreno municipal para moradias unifamiliares; 
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2.6. – Proposta de resolução do protocolo celebrado com o Centro Social, 
Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança referente ao fornecimento 
de refeições escolares; 
 

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

2.8. – Proposta de aprovação de minuta de destaque de parcela de prédio, 
situado em perímetro urbano, na Zona Poente da Cidade de Beja – União 
das Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João Baptista; 
 

2.9. – Pedido de certidão de direito de preferência relativa à fração B do 
prédio sito na Rua de Ezequiel Soveral Rodrigues, nº 20-E, em Beja, 
solicitado por José Joaquim parrinha – Cabeça de Casal de Herança; 
 

2.10. – Pedido de certidão relativa ao emparcelamento simples de 5 
prédios rústicos artigos 29º, 30º e 55º da Secção C denominados 
“Barbosa” e artigos 26º e 31º da Secção A denominado “Saramago”, sitos 
na freguesia de São Matias, solicitado por Joaquim Manuel Fialho 
Lourenço; 
 

2.11. – Pedidos de certidão para constituição de prédios em 
compropriedade: 
 

2.11.1. – prédio rústico denominado por “Saramaga”, sito na Freguesia de São Matias, 
solicitado por Rui Manuel Veríssimo Conceição Conduto 

 
2.11.2. – prédio rústico denominado por “Herdade do Monte da Ponte”, sito na União 
de Freguesia de Albernoa e Trindade, solicitado por Rui Manuel Veríssimo Conceição 
Conduto 

 

2.12. – Programa de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo 2021 – 
2ª tranche; 

 

2.13. – Proposta de apoio financeiro extraordinário à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Beja, para fazer face aos 
custos de atualização do Veículo de Combate a Incêndios Urbanos; 

 

2.14. – Proposta de aprovação de Auto de Doação a celebrar entre a 
Turismo do Alentejo, ERT e a Câmara Municipal de Beja; 

 

2.15. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pelo 
licenciamento de operação urbanística, solicitado pela Santa Casa da 
Misericórdia de Beja; 
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2.16. – Pedido de isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 
transporte, solicitado por Autonomia e Descoberta, C.R.L.; 
 

2.17. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia quinze de junho 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 15 de junho, 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, 14 de junho de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


