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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 21 de abril 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 7/2021; 

 

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 rejeição da transferência de competências no âmbito 
da Ação Social – Publicação das Portarias Regulamentares; 
 

2.2. – Proposta de aprovação do Relatório e Contas da EMAS – Empresa 
Municipal de Água e Saneamento de Beja, E.M. relativo ao ano 2020; 
 

2.3. – Proposta de aprovação do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção 
e Infrações Conexas da EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento 
de Beja, E.M. relativo ao ano 2020; 
 

2.4. – Proposta/informação relativa à aprovação do Anexo 4 ao Mapa de 
Pessoal, aprovado para o ano 2021, e respeitante à caracterização dos 
postos de trabalho ocupados e a ocupar no âmbito da Divisão de 
Ambiente e Sustentabilidade/Serviço de Ambiente, Limpeza Urbana e 
Recolha de Resíduos e Serviço de Zonas Verdes/Cemitérios; 

 

2.5. – Proposta de abertura de procedimento de alteração do PDM de 
Beja; 

 

2.6. – Proposta de abertura de procedimento de consulta prévia para 
aquisição de serviços do PDM de Beja; 
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2.7. – Proposta de abertura de procedimento de consulta prévia Refª 
AQ/003/2021 – Aluguer operacional de veículos elétricos e híbridos ao 
abrigo do acordo-quadro da central de Compras da CIMBAL; 

 

2.8. – Propostas de aprovação de Memorandos de Entendimento: 

 
2.8.1. – a celebrar entre o Município de Beja e Carlos Fernando Batista Margarido; 

 
2.8.2. – a celebrar entre o Município de Beja e Dimensão Promissora Unipessoal, Ldª; 

 

2.9. – Proposta de abertura de procedimento por concurso público para 
alienação de onze lotes de terreno municipal para construção de moradias 
unifamiliares situados em Beja, União de Freguesias de Beja de salvador e 
Santa Maria da Feira, na ligação entre o Bairro do Pelame e a Quinta D’El 
Rey; 

 

2.10. – Concurso público da concessão do estacionamento tarifado de 
superfície – Proposta de nova abertura de concurso público; 

 

2.11. – Repartição de encargos – Recurso ao crédito de longo prazo 
destinado ao financiamento da obra de reparação da EM 529 entre Santa 
Vitória e Mina da juliana; 

 

2.12. – Proposta de aprovação das normas de participação na Campanha 
Compre em Beja 2021; 

 

2.13. – Proposta de alteração ao artigo 4º do Regulamento das Bolsas de 
Estudo; 

 

2.14. – Pedido de restituição do IMT, no âmbito dos incentivos á 
reabilitação Urbana, solicitado por Luisa Castro e Brito; 

 

2.15. – Propostas de apoios financeiros: 

 
2.15.1. – Casa do Povo de Penedo Gordo, no âmbito do Programa A/Apoio ao 
Funcionamento Regular das Instituições Particulares de Solidariedade Social do 
Concelho de Beja; 

 
2.15.2. – Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança, no âmbito do 
Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições Particulares de 
Solidariedade Social do Concelho de Beja; 

 
2.15.3. – Associação Lendias d’Encantar, no âmbito da realização do FITA – Festival 
Internacional de Teatro do Alentejo; 

 
2.15.4. – Associação de Defesa do Património Cultural da Região de Beja, no âmbito da 
realização da festa do Azulejo e da Festa das Maias; 
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2.15.5. – Associação Cultural Partilhaplateia, para gravação de CD de música popular de 
homenagem ao Alentejo; 

 
2.15.6. – Delegação de Beja da Cruz Vermelha Portuguesa, no âmbito das 
Comemorações do 25 de Abril; 

 

2.16. – Cartão Municipal Sénior – Comparticipação de 25% nos 
medicamentos referente ao 1º trimestre de 2021; 

 

2.17. – Proposta de aprovação de Aviso – Exumação de Cadáveres; 

 

2.18. – Pedido de isenção do pagamento das taxas relativas ao pedido de 
emissão de licença especial de ruído, solicitado pela CONSDEP – 
Engenharia e Construção, S.A.; 
 

2.19. – Pedido de isenção de pagamento de taxas relativos à cedência de 
transportes, solicitado pelo Clube Desportivo e Recreativo Salvadense; 

 

2.20. – Proposta de atribuição de Insígnias e Medalhas 2021; 

 

2.21. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia vinte de abril 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, 19 de abril de 2021 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


