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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 

16 de novembro 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 21/2016; 
 
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. – Proposta de aprovação dos Documentos Previsionais da EMAS, EM, para 2017; 
 
2.2. – Proposta de atualização de tarifário da EMAS, EM, para 2017; 
 
2.3. – Dados do 3º trimestre de 2016 relativos a empréstimos de médio e longo prazo da EMAS, 
EM (para conhecimento); 
 
2.4. – Relatório semestral detalhado sobre a situação financeira e económica da Câmara 
Municipal de Beja; 
 
2.5. – Proposta de aprovação do Manual de Consolidação do Município de Beja para 2016; 
 
2.6. – Proposta de aprovação de protocolo de colaboração técnico-científica entre a Faculdade 
de Arquitetura da Universidade de Lisboa e a Câmara Municipal de Beja e de acessória técnica 
para a requalificação da iluminação exterior e interior do Museu Regional de Beja; 
 
2.7. – Pedido de declaração de interesse municipal para efeitos de desafetação de área de REN 

– Acessibilidades à zona de expansão de atividades económicas no setor norte da cidade de 
Beja (Fase 2); 
 
2.8. – Proposta de aprovação de Programa Estratégico de Reabilitação Urbana do Bairro Social 
de Beja; 
 
2.9. – Proposta de aprovação de candidatura “TURISMO EQUESTRE – UMA EXPERIÊNCIA DE 

RURALIDADE” à Prioridade de Investimento 6.3 do Programa Operacional Regional – Alentejo 
2020; 
 
2.10. – Proposta de aprovação de repartição de encargos relativos ao ajuste direto para 
aquisição de serviços de organização e dinamização de oficinas do Cante; 
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2.11. – Proposta de aprovação de minuta de contrato promessa de compra e venda com 
Gualter Leite de Freitas e Lurdes Conceição do Monte Correia Barragão de Freitas, referente ao 
arrendado sito na Rua António Vilar e David Abreu, nº 6, 1º esqº, em Beja; 
 
2.12. – Atividades de dinamização socioeducativa – Apoio à União de Freguesias de Albernoa e 
Trindade e às Freguesias de Santa Clara de Louredo e Baleizão; 
 
2.13. – Pagamento de auxílios económicos 2016/2017; 
 
2.14. – Proposta de anulação parcial ou total de documentos de receita virtual; 
 
2.15. – Proposta de anulação de faturas/recibos (DEB) e guias relativas a processos de 
contraordenação; 
 
2.16. – Pedido de isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão de certidão de 
construção legal pela antiguidade do prédio sito na Rua Eça de Queiroz, nº 4, em Nossa 
Senhora das Neves – Hélder Luís Assunção Custódio 
 
2.17. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão de licença especial de 
ruído – Associação de Jovens da Salvada; 
 
2.18. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia quinze de novembro 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 ligares de estilo e nos termos da Lei. 
 
Paços do Concelho, 14 de novembro de 2016. 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 
João Manuel Rocha da Silva 

 
 

 
 

 
 


