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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 17 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 nº 5/2021; 

 

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 abertura de procedimento concursal comum para 
ocupação de 2 postos de trabalho de  Assistente Operacional/Coveiro, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, para a Divisão de Ambiente e Sustentabilidade/Serviço de 
Zonas Verdes-Cemitérios; 

 

2.2. – Proposta de abertura de procedimento concursal comum para 
ocupação de 2 postos de trabalho de  Técnico Superior/Veterinário 
Municipal, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, para o serviço Partido Médico Veterinário; 

 

2.3. – Proposta de abertura de procedimento concursal comum para 
ocupação de 1 posto de trabalho de  Assistente Técnico/Administrativo, 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, para o Gabinete de Recursos Humanos/Gestão de 
carreiras e processamento de vencimentos e abonos. 

 

2.4. – Proposta aprovação de aditamento ao Contrato para Planeamento 
do PIER do Monte Navarra; 
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2.5. – Proposta de abertura de concurso público para “Alienação de um 
Terreno Urbano” Horta da Água Doce, Lote 53 – Parque Industrial- Beja”; 

 

2.6. – Proposta de rejeição da lista de erros e omissões relativa à 
empreitada de Construção do Edifício CEBAL apresentada pelos 
concorrentes; 
 

2.7. – Pedido de certidão de direito de preferência sobre o prédio sito na 
Rua José Moedas, nº 14-A, 2º dtº, (Fração F), em Beja, solicitado por Fábio 
Joaquim Palma Amador; 
 

2.8. – Pedidos de apoios financeiros: 

 
2.8.1. – Associação ESTAR, no âmbito do Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular 
das Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho de Beja; 

 
2.8.2. – AMEC – Associação dos Mediadores Ciganos de Portugal, no âmbito do 
Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições Particulares de 
Solidariedade Social do Concelho de Beja; 

 
2.8.3. – Associação Sementes de Vida, no âmbito do Programa A/Apoio ao 
Funcionamento Regular das Instituições Particulares de Solidariedade Social do 
Concelho de Beja; 

 
2.8.4. – Associação SOLIM, no âmbito do Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular 
das Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho de Beja; 

 

2.9. – Pedido de isenção do pagamento da taxa de apreciação devida no 
âmbito do processo PC 23/2021, solicitado pela Universidade de Évora, 
inserindo-se o processo em questão no projeto de requalificação da Villa 
Romana de Pisões; 
 

2.10. – Estatuto do Direito da Oposição – Relatório de Avaliação (para 

conhecimento); 
 

2.11. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia dezasseis 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 16 de março, para que lhes possa ser enviado o link de 
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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, 15 de março de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


