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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 07 de julho 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 13/2021; 
 
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. – Definição dos Objetivos estratégicos 2021/2022; 
 
2.2. – Proposta de alteração da composição do júri no âmbito do 
procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento 
para Assistente Operacional/Auxiliar de Ação Educativa na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para 
a Divisão de Educação, Desporto e Juventude/Serviço de Educação; 
 
2.3. – Proposta de reversão de lotes: 
 

2.3.1. – Lote 2 sito na Rua D. José Patrocínio Dias, em Beja – Primaworld, S.A.; 
 

2.3.1. – Lotes sitos na Zona Norte da Expansão Industrial – Magnoliavulso, Ldª; 
 
2.4. – Empreitada de reabilitação da Estrada Municipal 529 entre Mina da 
Juliana e Santa Vitória – Proposta de aprovação do plano de trabalhos 
ajustado à data do início da obra; 
 
2.5. – Empreitada de requalificação do Mercado Municipal de Beja – 
Proposta de aprovação de trabalhos a mais e trabalhos a menos; 
 
2.6. – Empreitada de Valorização Turística da Albufeira dos Cinco Réis – 
Proposta de aprovação de revisão de preços definitiva; 
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2.7. – Desafetação do domínio público de parcela de terreno com a área 
de 55m², sita na Rua da Praça, em Baleizão – Início do procedimento; 
 
2.8. – Pedidos de certidão de direito de preferência: 
 

2.8.1. – fração B do prédio sito na Rua Diogo de Gouveia, nos 6 e 8, em Beja, solicitado 
por Carlos José Lindeza Roque; 

 
2.8.2. – prédio sito na Rua Infante D. Henrique, nº 7, em Beja, solicitado por Arnal, 
Construtora imobiliária, S.A.; 

 
2.8.3. – prédio sito na Rua E, nº 3 – Bairro 1º de Maio, em Santa Clara de Louredo, 
solicitado por Maurílio das Dores Lourenço – Cabeça de Casal de Herança; 

 
2.9. – Pedidos de certidão para aumento de número de compartes: 
 

2.9.1. – prédio rústico denominado por “Caliças”, sito na União de Freguesias de 
Trigaches e São Brissos, solicitado por Humberto António Chinita Ribeiro; 

 
2.9.2. – prédio rústico denominado por “Herdade do Broco de Cima”, sito na União de 
Freguesias de Salvada e Quintos, solicitado por Rui Manuel Veríssimo Conceição 
Conduto; 

 
2.10. – Pedido de certidão relativa a operação de emparcelamento 
simples de três prédios rústicos sitos no Monte do Mal Talhado, freguesia 
de Nossa Senhora das Neves, solicitado por Maria de Aires Lopes Batista 
David; 
 
2.11. – Pedido de certidão de destaque de parcela do prédio sito na Rua 
Brito Pais, nos 41 e 43, em Cabeça Gorda, solicitado por Emilia Picado da 
Costa; 

 
2.12. – Proposta de alteração à Tabela de preços e tarifas da Câmara 
Municipal de Beja – Torre de Menagem do Castelo e Centro de 
Arqueologia e Artes; 
 
2.13. – Propostas de atribuição de apoios financeiros: 
 

2.13.1. – Beja Atlético Clube, no âmbito da participação extraordinária do atleta 
Estevão Janeiro no 13º Campeonato do Mundo de Atletismo Adaptado; 

 
2.13.2. – Clube Academia de Desporto, no âmbito da participação no quadro 
competitivo da Federação de Ginástica de Portugal; 

 
2.13.3. – Associação de Futebol de Beja pela realização de 440 testes COVID-19 
referente aos clubes do concelho em atividade; 
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2.14. – Proposta de isenção de taxa municipal devida pela emissão de 
certidões de localização de prédios em Zona ARU; 
 
2.15. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pelo 
licenciamento de operação urbanística para ampliação de moradia 
unifamiliar, Processo de Construção, nº 22/2021, solicitado por Manuel 
José Manano da Encarnação; 
 
2.16. – Pedido de isenção de pagamento de taxas devidas pela licença 
especial de ruído, solicitado por ZARCOS – Associação de Músicos de Beja; 
 
2.17. – Pedido de emissão de Certidão para execução de Infra – estruturas 
do lote sito na Rua General Humberto Delgado nº 37, em Beja, solicitado 
por João Venâncio Jacinto Rosa; 
 
2.18. – Pedido de Apoio financeiro – Associação ESTAR; 
 
2.19 – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia seis de julho 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, 05 de julho de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


