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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 
03 de fevereiro 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 2/2016; 
 
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. – Dados do 4º trimestre de 2015 relativos a empréstimos de médio e longo prazo da EMAS 

– Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, EM; (para conhecimento) 

 
2.2. – Resumo dos resultados analíticos obtidos no controlo de qualidade da água destinada ao 
consumo humano distribuída pela EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, 
EM; (para conhecimento) 

 
2.3. – Proposta de aprovação do protocolo de acordo de cooperação sobre a gestão do Parque 
de Feiras e Exposições de Beja; 
 
2.4. – Proposta de abertura e nomeação do respetivo júri no âmbito do procedimento 
concursal de seleção para provimento de cargo de direção intermédia de 2º Grau/Chefe de 
Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 
 
2.5. – Propostas de renovação dos prazos para homologação das listas de classificação finais 
no âmbito dos procedimentos concursais comuns: 
 

2.5.1. – ocupação de um posto de trabalho na Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos – 
Serviço de Limpeza Urbana e Recolha e Resíduos, da carreira e categoria de assistente 
operacional (cantoneiro de limpeza), na modalidade de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado; 
 

2.5.2. – ocupação de um posto de trabalho na Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos – 
Serviço de Limpeza Urbana e Recolha e Resíduos, da carreira e categoria de assistente 
operacional (condutor de máquinas pesadas e veículos especiais), na modalidade de contrato 

de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado; 
 
2.6. – Propostas de aprovação de: 
 

2.6.1. – Projeto do Centro Escolar de Santa Maria (Telheiro e Cobertura do Parque Infantil); 
 

2.6.2. – Projeto do Centro Escolar de São João Baptista (Escola Mário Beirão) (Telheiro e cobertura 

da ligação entre os 2 edifícios); 
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2.6.3. – Projeto do Centro Escolar de Santiago Maior (Telheiro e cobertura do Parque Infantil); 
 

2.6.4. – Projeto da Escola EB1 de Cabeça Gorda (Substituição de pavimento de 2 salas de atividades 

no piso térreo); 
 

2.6.5. – Projeto de recuperação de espaços da Biblioteca Municipal José Saramago; 
 
2.7. – Empreitada de reabilitação do antigo edifício do Clube Bejense (Espaço Criativo) – Erros e 
omissões apresentados pelos interessados; 
 
2.8. – Concurso Público Internacional para contratação do fornecimento contínuo de gasóleo a 
granel – proposta de não adjudicação; 
 
2.9. – Proposta de aprovação do Plano Municipal para Dinamização e Promoção do Cante 
Alentejano; 
 
2.10. – Propostas de atribuição de subsídios; 
 

2.10.1. – Associação de Defesa do Património de Beja – “Festa do Azulejo 2016”; 
 

2.10.2. – Caixa Social e Cultura do Pessoal da Câmara Municipal de Beja – “Assistentes de sala 

2016”; 
 

2.10.3. – Diocese de Beja – “Promoção do Festival Terras Sem Sombra em Madrid”; 
 
2.11. – Propostas de transferências de verbas: 
 

2.11.1. – Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja – Despesas de manutenção de instalações 

desportivas; 
 

2.11.2. – Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja – Despesas de manutenção de instalações 

desportivas; 
 

2.11.3. – Agrupamento de Escolas nº 1 e 2 de Beja – Atividade regular da educação pré-escolar 

e do 1º ciclo do ensino básico 2015/2016; 
 
2.12. – Proposta de renovação de bolsas e estudos para o ensino superior no ano letivo 
2015/2016; 
 
2.13. – Anulação de fatura/recibo em nome de Pedro Tomás Lopes Rosa; 
 
2.14. – Propostas de aprovação de minutas: 
 

2.14.1. – minuta de contrato promessa de compra e venda referente ao arrendado sito na Rua 

Sousa Porto, nº 71, 3º esqº, em Beja – Rita Chaves Martins Caixinha; 
 

2.14.2. – minuta de contrato de concessão de exploração da loja nº 5 da zona 1 exterior do 

Mercado Municipal – Flavours For You, Ldª; 
 
2.15. – Proposta de revogação do contrato de concessão da exploração da Cafetaria do Castelo 
de Beja – Tesouros e Castelos, Ldª; 
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2.16. – Transferência da titularidade da cedência temporária em comodato do prédio 
denominado “Terras da Forca”, artigo 110 B da União de Freguesias de Santa Maria e Salvador 
– Maria de Lurdes do Sacramento Figueira de Freitas; 
 
2.17. – Direitos de Preferência: 
 

2.17.1. – Filipa Lopes e Silva – fração B do prédio sito na Travessa do Bairro Social, nº 1 e 

Transversal à Rua Ezequiel Soveral Rodrigues, 1º, dtº, em Beja; 
    

2.17.2. – Conservatória do Registo Predial de Beja – prédio sito na Rua do Sembrano, n
os

 25 e 27 

e Rua Dr. Brito Camacho, nº 12, em Beja; 
 
2.18. – Pedido de certidão de constituição em compropriedade do prédio rústico denominado 
“S. Pedro”, em Beja – Francisca de jesus Guerreiro da Silva Rita; 
 
2.19. – Pedido de pagamento em prestações de taxa pela realização de infraestruturas 
urbanísticas no prédio sito na Rua André de Gouveia, nº 10, em Beja – Daniel Filipe Rodrigues; 
 
2.20. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão de licenças especiais 
de ruído: 
 

2.20.1. – Comissão de Festas de Nossa Senhora das Neves; 
 

2.20.2. – Associação de Jovens Carpe Diem na Aldeia; 
 
2.21. – Pedidos de isenção relativos a cedência de transportes: 
 

2.21.1. – Maddogs Beja Basket Club; 
 

2.21.2. – Despertar Sporting Clube; 
 

2.21.3. – Associação de Escoteiros de Portugal – Grupo 253; 
 

2.21.4. – Centro Social e Paroquial do Salvador; 
 

2.21.5. – Grupo Coral Douradas Espigas de Albernoa; 
 

2.21.6. – União de Freguesias de Salvador e Santa Maria da Feira; 
 

2.21.7. – Junta de Freguesia de Baleizão; 
 
2.22. – Mapa de posição dos compromissos da CMB; 
 
2.23. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia dois de fevereiro 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 dois dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezasseis. 
 

O Presidente da Câmara 
João Manuel Rocha da Silva 

 


