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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 09 de janeiro de 2019, pelas 15:00 
horas, no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, 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. – 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 constituição de fundos de maneio, para pagamento de 

despesas urgentes e inadiáveis até final de 2019; 
 

2.2. – Proposta de montantes a atribuir para as freguesias em 2019; 
 

2.3. – Proposta de montantes a atribuir para instituições em 2019; 
 

2.4. – Proposta de revogação da decisão de contratar e abertura de novo 

procedimento por concurso público para a empreitada de reabilitação do 

edifício dos Paços do Concelho; 

 

2.5. – Proposta de aprovação do Contrato de Prestação de Serviços para 

Receção, Transporte e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos e 

Recolha, Transporte e Tratamento de Resíduos Recicláveis a celebrar entre 

o Município de Beja e a RESIALENTEJO, Tratamento e Valorização de 

Resíduos, EIM; 

 

2.6. – Proposta de ratificação do Protocolo celebrado entre a Câmara 

Municipal de Beja e o CPKA – Clube de promoção de Karting e 

Automobilismo; 

 

2.7. – Pedidos de certidão de direitos de preferência: 
 

2.7.1. – Prédio sito na Rua Sebastião de Jesus Palma, nº 90, em Beja, solicitado pela 

Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja; 
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2.7.2. – Fração E do prédio sito na Rua Natália Correia, nº 4, 2º esqº, em Beja, 

solicitado pela Caixa Imobiliário, FIIAH; 

 

2.8. – Pedido de certidão de aumento de comproprietários do prédio 

denominado “Herdade do Olival“, sito na União de Freguesias de Salvada 

e Quintos, solicitado por José Joaquim Raposo Rodrigues Celorico Palma; 

 

2.9. – Ratificação de despachos relativos à sinalização de trânsito do 

Concelho de Beja no ano 2018; 

 

2.10. – Proposta de aprovação de acordos de pagamentos de dívida:  

 

2.10.1. – a celebrar entre o Município de Beja e Bruno Manuel Horta Trol; 

 

2.10.2. – a celebrar entre o Município de Beja e Fernando Nuno Mendonça Lopes; 

 

2.11. – Proposta de aprovação do Plano de Mercados e Feiras para 2019; 

 

2.12. – Pedido de isenção de pagamento taxas de cemitério, solicitado 

pela Santa Casa da Misericórdia; 

 

2.13. – Pedido de isenção de pagamento taxas devidas pela emissão de 

cartão de entidade para o ano 2019, solicitado pelo Núcleo de 

Atendimento a Vítimas de Violação Doméstica; 

 

2.14. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

de licença especial de ruído, solicitado pela Associação de Jovens – 

Animus Jovem; 
 

2.15. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia oito de janeiro de dois 

mil e dezanove (para conhecimento); 
 

 

3. – Período de Intervenção do Público (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, 07 de janeiro de 2019. 

 

O Presidente da Câmara 

 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


