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EDITAL 
 

JOÃO MANUEL ROCHA DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Beja, FAZ 

SABER, que o Executivo Municipal, vai reunir em reunião ordinária a realizar no dia 
01 de junho de 2016, pelas 14.30 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. – Proposta de aprovação da ata no 10/2016; 
 
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. – BEJA CRIATIVA – Valorização e Promoção do Cante Alentejano candidatada ao Aviso 
ALT20-14-2016-03; 
 
2.2. – Propostas de aprovação de minutas: 
 

2.2.1. – protocolo de colaboração entre o Município de Beja e a União de Exportadores da 

Lusofonia; 
 

2.2.2. – protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Beja e a ZARCOS – Associação 

de Músicos de Beja, para a candidatura “Beja na Rua, Festival de Artes na Rua”; 
 

2.2.3. – protocolo de cooperação para a criação do centro UNESCO para a Salvaguarda do 

Património Imaterial em Beja; 
 

2.2.4. – Acordo de Colaboração entre o Município de Beja, a ZARCOS – Associação de Músicos 

de Beja e a Direção Regional de Cultura; 
 
2.3. – Proposta de aprovação de programa de concurso e caderno de encargos relativos à 
concessão do direito de exploração do Parque de Campismo de Beja; 
 
2.4. – Projeto de demolição de depósito de água da Praça da República, em Beja; 
 
2.5. – Proposta de aprovação de contas finais das empreitadas: 
 

2.5.1. – Reparação da cobertura da Torre de Menagem do Castelo de Beja; 
 

2.5.2. – Remodelação da iluminação do Castelo de Beja; 
 
2.6. – Pedido da alteração da titularidade do contrato de concessão do quiosque amovível 
junto ao Bandeirante; 
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2.7. – Pedido de certidão de destaque de parcela do prédio sito na Rua do Rocio, nº 29, da 
União de Freguesias de Trigaches e São Brissos – Maria José Romão; 
 
2.8. – Pedido de certidão de infraestruturas referente aos prédios sitos na Rua dos 
Marceneiros, nos 22, 26 e 28, em Beja – BEJAPARK Imobiliária, SA; 
 
2.9. – Direitos de preferência: 
 

2.9.1. – fração g do prédio sito na Rua Padre António Vieira, s/nº, Rua do Arco da Gaviôa, nº 2-A 
e Avenida Miguel Fernandes, n

os
 27, 27-A, 28 e 28-A, em Beja – Conservatório do Registo 

Predial de Beja; 
 

2.9.2. – fração d do prédio sito na Rua de S. Sebastião, em Beja – Conservatório do Registo 

Predial de Beja; 
 
2.10. – Pedido de devolução de verba relativa a vistoria para conservação de edifício – Paula 
Cristina Ribeiro Landeira Cabral; 
 
2.11. – Proposta de aquisição de computador portátil para atribuir à Escola Básica de Nossa 
Senhora das Neves no âmbito do Concurso para elaboração de cartaz alusivo ao 25 de Abril; 
 
2.12. – Proposta de apoio à União de Freguesias de Albernoa e Trindade – atividades de 
dinamização socioeducativa; 
 
2.13. – Proposta de atribuição de subsídios à atividade regular do Movimento Associativo 
Cultural e Juvenil – 2ª tranche; 
 
2.14. – Proposta de atribuição de subsídio à Associação de Pais e Encarregados de Educação do 
Agrupamento nº 2 para dinamização de atividades na Escola Básica de Santa Clara de Louredo; 
 
2.15. – Compensação dos membros da mesa – eleição para o Presidente da República; 
 
2.16. – Proposta de anulação de guias relativas a processo de contraordenação; 
 
2.17. – Proposta de isenção total e parcial das taxas de ocupação de subsolo do domínio 
público municipal com condutas de gás e depósitos (TOS), referente aos anos de 2010 a 2017; 
 
2.18. – Pedido de isenção de pagamento de taxas de apreciação e emissão de cartões de 
entidade – Centro Infantil Coronel Sousa Tavares; 
 
2.19. – Pedido de isenção de pagamento de taxas de instalações desportivas – Associação de 
Futebol de Beja; 
 
2.20. – Pedido de isenção de pagamento de taxas referentes a licenciamento de prova 
desportiva – Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda; 
 
2.21. – Pedido de isenção de pagamento de taxas referentes a condicionamento de trânsito – 
Arciprestado de Beja; 
 
2.22. – Pedido de isenção de pagamento de taxas referentes a ocupação de espaço público – 
Marco Paulo Trindade de Carvalho; 
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2.23. – Pedido de isenção de pagamento de taxas referentes a licença de ocupação de espaço 
público, licença especial de ruído, licenciamento de recinto improvisado e mera comunicação 
prévia – Associação Juvenil CULTURMAIS; 
 
2.24. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas referentes à emissão de licença especial de 
ruído: 
 

2.24.1. – Comissão de Festas da Igreja de Ao Pé da Cruz; 
 
2.24.2. – Comissão de Festas de Nossa Senhora das Neves; 

 
2.24.3. – Associação de Estudantes da Escola Superior de Educação de Beja; 
 

2.24.4. – Habitâmega Construções, SA; 
 
2.25. – Pedidos de isenção relativos a cedência de transportes: 
 

2.25.1. – Maddogs Beja Basket Club; 
 

2.25.2. – Associação Cultural Moços da Aldêa; 
 

2.25.3. – Grupo Coral Feminino do Centro de Cultura, Recreio e Desporto de Santa Vitória; 
 

2.25.4. – Casa do Povo de Baleizão; 
 

2.25.5. – Banco Alimentar Contra a Fome; 

 
2.26. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia trinta e um de maio de dois mil e 
dezasseis; 
 

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 de Beja, aos trinta dias do mês de maio do ano dois mil e dezasseis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 
João Manuel Rocha da Silva 

 


