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EDITAL 
 

PAULO JORGE LÚCIO ARSÉNIO, Presidente da Câmara Municipal de 

Beja, FAZ SABER, que o Executivo Municipal, vai reunir em reunião 
ordinária a realizar no dia 02 de novembro de 2017, pelas 15.00 
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 n
os

 19/2017 e 21/2017; 

 

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. – Pedido de cedência ou transmissão de quiosque sito no Parque 

Industrial, solicitado por Pétala Romântica, Ldª; 
 

2.2. – Pedido de autorização para subconcessionar o estabelecimento 

bar/restaurante sito na Piscina Municipal ou alienar a sua posição 

contratual, solicitado por ARTSANTA.COM, Unipessoal, Ldª; 
 

2.3. – Proposta de alienação de imóvel, sito na Rua Salvador Allende, nº 6, 

r/c, esqº, em Beja a Luiz António Nifrário Portas; 
 

2.4. – Pedido de certidão de direitos de preferência sobre a fração A do 

prédio sito na Rua Infante D. Henrique, nº 16, r/c, em Beja, solicitado pela 

Constredi, Sociedade Imobiliária de Construções, Ldª; 

 

2.5. – Proposta de atribuição de apoios económicos a IPSS’s – 2017; 

 

2.6. – Proposta de anulação de guia relativa a processo de 

contraordenação por prescrição e arquivamento do mesmo; 
 

2.7. – Proposta de anulação de faturas e emissão de notas de crédito 

referentes a assinantes do parque de estacionamento subterrâneo da 

Avenida Miguel Fernandes; 
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2.8. – Pedido de isenção de transladação de urnas para Jazigo de Família e 

isenção de pagamento de taxa de 50% numa futura venda do Jazigo, 

solicitado por Francisco Lopes pereira Guerreiro; 

 

2.9. – Pedido de isenção do pagamento de taxas devidas pelo 

condicionamento de trânsito, solicitado pela Associação Académica do 

Instituto Politécnico de Beja; 

 

2.10. – Pedido de isenção do pagamento de taxas devidas pelo 

licenciamento de prova desportiva, solicitado pela Sociedade Filarmónica 

24 de Outubro de Baleizão; 

 

2.11. – Pedidos de isenção do pagamento de taxas devidas pela emissão 

de licença de ocupação de espaço público: 

 

2.11.1. – Acústica Médica (Hidden Hearing Portugal); 

 

2.11.2. – Farmácia Silveira, SUC; 

 

2.12. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão 

de licenças especiais de ruído: 

 

2.12.1. – Louredense Futebol Clube; 

 

2.12.2. – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Beja; 

 

2.13. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 

transportes: 

 

2.13.1. – Centro de Convívio de Albernoa; 

 

2.13.2. – Centro de Cultura, Recreio e Desporto de Santa Vitória; 

 

2.14. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia trinta e um de outubro 

de dois mil e dezassete (para conhecimento); 

 

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, 30 de outubro de 2017.  O Presidente da Câmara 

 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


