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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 
04 de maio 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 8/2016; 
 
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. – Cálculo do endividamento líquido da EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento 
de Beja, EM, relativo ao ano 2015; 
 
2.2. – Proposta de abertura de procedimento por concurso público para realização da 
empreitada de reabilitação de edifícios de habitação social de propriedade mista; 
 
2.3. – Proposta de aprovação de trabalhos a mais e a menos no âmbito da execução da 
empreitada do Centro de Arqueologia – Achados arqueológicos de excecional relevância – 
Autorização para a realização da despesa com os trabalhos a mais. 
 
2.4. – Pedido de prorrogação de prazo da empreitada de reabilitação do espaço do Parque 
Vista Alegre, em Beja – Betonit – Engenharia e Construções, Ldª; 
  
2.5. – Publicidade de 2014 e 2015 – transição para a iniciativa “Licenciamento Zero”; 
 
2.6. – Cobrança de Publicidade – Anos 2016 e 2017; 
 
2.7. – Proposta de alteração do Regulamento Municipal do licenciamento do Exercício e 
Fiscalização da Atividade de Guarda-Noturno; 
 
2.8. – Proposta de aprovação de Edital para adjudicação de lojas no Mercado Municipal, 
regime de concessão; 
 
2.9. – Proposta de alienação de habitação sita na Rua Adriano Correia de Oliveira, nº 9, r/c, em 
Beja; 
 
2.10. – Pedido de apoio – ACD – Associação de Cantadores do Desassossego; 
 
2.11. – Proposta de atribuição de subsídios como forma de apoio à gravação de cd’s; 
 
2.12. – Proposta de devolução de verba – Helena Maria Leocadia Couraça; 
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2.13. – Proposta de anulação de guias relativas a processos de contraordenação; 
 
2.14. – Pedido de isenção do pagamento da compensação  devida pela ausência de um lugar 
de estacionamento – obra de ampliação da edificação sita na Rua André de Gouveia, nº 10, em 
Beja – Daniel Filipe Rodrigues; 
 
2.15. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela autorização municipal para 
instalação de infraestrutura de suporte a estação de radiocomunicações, na Mina da Juliana – 
DRIVETEL – Serviços e Projetos de Telecomunicações, Ldª; 
 
2.16. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas referentes a licenciamento de provas 
desportivas, ocupação de espaço público e especiais de ruído: 
 

2.16.1. – Clube de BTT Sempre A’brir de Trigaches; 
 

2.16.2. – Casa do Povo de Salvada – Secção de BTT; 
 

2.16.3. – Núcleo Sportinguista de Beja; 
 

2.16.4. – Unidade Pastoral do Santíssimo Salvador da Diocese de Beja; 
 

2.16.5. – Acústica Médica – Hidden Hearing (Portugal) Unipessoal, Ldª; 
 

2.16.6. – Associação de Cantares de Albernoa; 
 

2.16.7. – Clube Desportivo e Recreativo Salvadense; 
 
2.17. – Pedidos de isenção relativos a cedência de transportes: 
 

2.17.1. – Associação de Jovens – ANIMUS JOVEM; 
 

2.17.2. – Jardim-de-Infância de Penedo Gordo; 
 

2.17.3. – ULSBA – Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE; 
 
2.18. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia três de maio de dois mil e dezasseis; 
 
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 maio do ano dois mil e dezasseis. 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 
João Manuel Rocha da Silva 

 


