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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 
18 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 das atas nos 8/2016 e 9/2016; 
 
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. – 2ª Alteração ao Orçamento da despesa e às Grandes Opções do Plano – 2016; 
 
2.2. – Proposta de aprovação de contas finais das empreitadas: 
 

2.2.1. – Arranjos de espaços exteriores – Parque Álvaro Cunhal, em Baleizão e Largo na Rua 

Teixeira Gomes, em Cabeça Gorda; 
 

2.2.2. – Arranjos de espaços exteriores – Parque da Aldeia, em Trindade; 
 
2.3. – Proposta de alteração de taxas no parque subterrâneo da Avenida Miguel Fernandes; 
 
2.4. – Proposta de ocupação das frações nos 11 e 12 do Pavilhão das Microempresas, no Parque 
Industrial de Beja; 
 
2.5. – Pedido de certidão de emparcelamento simples – José Eduardo Mira Cruz; 
 
2.6. – Proposta de aprovação de minuta de contrato de trabalhos a mais e a menos na 
Empreitada de Centro de Arqueologia e Artes, motivado pela excecional relevância de achados 
arqueológicos; 
 
2.7. – Proposta de aprovação de minuta de contrato promessa de compra e venda referente 
ao arrendado sito na Rua Adriano Correia de Oliveira, nº 9, r/c, em Beja; 
 
2.8. – Proposta de atribuição de subsídio ao Arte Pública – espetáculo a integrar na 
programação da iniciativa Beja Romana; 
 
2.9. – Proposta de atribuição de subsídios ao movimento associativo cultural e juvenil – 2ª 
tranche; 
 
2.10. – Proposta de aquisição de 6 vales oferta (50% do prémio) relativo ao concurso de leitura 
“Ler para crescer”, promovido pela EB 2,3 de Mário Beirão; 
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2.11. – Proposta de pagamento de certificados de registo criminal a candidatos e 
trabalhadores do Município de Beja – Atividades cujo exercício envolve contato regular com 
menores (Lei nº 103/2015, de 24 de agosto); 
 
2.12. – Cartão Municipal Sénior – comparticipação de 25% nos medicamentos referentes ao 1º 
trimestre de 2016; 
 
2.13. – Proposta de anulação de guias relativas a processos de contraordenação; 
 
2.14. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas referentes a licenciamento de prova 
desportiva e licença especial de ruído: 
 

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

2.14.2. – Louredense Futebol Clube; 
 
2.15. – Pedidos de isenção relativos a cedência de transportes: 
 

2.15.1. – Grupo Coral da Casa do Povo de Salvada; 
 

2.15.2. – Grupo Coral de Beja; 
 

2.15.3. – Casa do Povo de Baleizão; 
 

2.15.4. – Câmara Municipal de Cuba; 
 

2.15.5. – Arautos do Evangelho de Salvada; 
 

2.15.6. – ULSBA – Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE; 
 
2.16. – Acompanhamento ao endividamento municipal – Dados do 1º trimestre de 2016 
relativamente a empréstimos de médio e longo prazo da EMAS – Empresa Municipal de Água e 
Saneamento de Beja, EM (para conhecimento); 

 
2.17. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia dezassete 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 dezasseis dias do mês de maio do ano dois mil e dezasseis. 
 
 
 

O Presidente da Câmara 
João Manuel Rocha da Silva 

 


