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EDITAL 
 

BERNARDO MENDES LOFF BARRETO, Presidente da Assembleia 

Municipal de Beja, FAZ SABER, nos termos do nº 1 do artigo 39º do 

Regimento, que a Assembleia Municipal de Beja vai reunir em sessão 

ordinária dia 21 de fevereiro de 2017, pelas 18.00 horas, no 
Salão Nobre do edifício do ex-Governo Civil, com a seguinte 

Ordem de Trabalhos: 

 
 

1. – Período de Intervenção do Público (artigo 49º da lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro); 
 

2. – Período de Antes da Ordem do Dia (artigo nº 52º da lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro); 
 

2.1. – Apreciação e votação da ata nº 6/2016; 

 

2.2. – Intervenção dos membros da Assembleia Municipal; 
 

3. – Ordem do Dia (artigo nº 53º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro); 

 

3.1. – Relatório da Atividade Municipal e questões ao executivo municipal 
(artigo 25º, nº 2, alínea c) da lei nº 75/2013, de 12 de setembro); 
 

3.2. – Proposta de Iniciativas Comemorativas dos 40 anos das primeiras 
Eleições Autárquicas nas Freguesias Rurais; 

 

3.3. – 1ª Revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento da Câmara 
Municipal de Beja para o ano de 2017; 

 

3.4. – Proposta de aprovação da Operação de Reabilitação Sistemática da 
Área de Reabilitação Urbana do Bairro Social de Beja; (aprovado por unanimidade) 

 

3.5. – Propostas de aprovação de protocolos de subconcessão a celebrar 
entre as Infraestruturas de Portugal, Património – Administração e Gestão 
Imobiliária, SA e o Município de Beja: 

 
3.5.1. – contrato de subconcessão de uso privativo da plataforma da via no traçado 
primitivo da Linha do Alentejo entre o Km 156,219 e o Km 154,811; (aprovado por 

unanimidade) 
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3.5.2. – contrato de subconcessão de uso privativo da plataforma da via no Ramal de 
Moura entre o Km 154,050 e o Km 178,425; (aprovado por unanimidade) 

 
3.5.3. – contrato de subconcessão de uso privativo da parcela de terreno pertencente 
à estação ferroviária de Beja, do domínio público ferroviário, sito entre o Km 152,896 e 
o Km 153,391 da Linha do Alentejo; (aprovado por unanimidade) 

 
3.5.4. – contrato de subconcessão de uso privativo da parcela de terreno pertencente 
à estação ferroviária de Beja, do domínio público ferroviário, sito entre o Km 153,535 e 
o Km 153,640, lado direito da Linha do Alentejo, para beneficiação da Rua da Lavoura; 
(aprovado por unanimidade) 

 

3.6. – Pedidos de Interesse Público Municipal solicitados pela Águas 
Públicas do Alentejo, SA – AgdA: 

 
 3.6.1. – projeto de conceção/construção da ETAR de Beja; (aprovado por unanimidade) 
 

3.6.2. – sistema de adução da Magra na Bacia Hidrográfica do Guadiana; (aprovado por 

unanimidade) 
 
 3.6.3. – implantação e construção da ETA da Magra; (aprovado por unanimidade) 
 

3.6.4. – destaque de parcela de terreno para efeitos de utilidade pública – construção 
da ETA da Magra; (aprovado por unanimidade) 

 

3.7. – Regulamentos: 

 
3.7.1. – Proposta de aprovação definitiva da 3ª Alteração ao Regulamento Geral de 
Taxas Municipais; (aprovado por maioria com as abstenções dos vereadores do PS) 

 
3.7.2. – Proposta de aprovação definitiva da Revisão ao Regulamento Municipal da 
Urbanização e da Edificação; (aprovado por maioria com as abstenções dos vereadores do 

PS) 
 

3.8. – Proposta de adesão à Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de 
Cerâmica; (aprovado por unanimidade) 

 
O presente Edital vai ser afixado nos lugares de estilo e nos termos da Lei. 
 
Paços do Concelho de Beja, aos catorze dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezassete. 
 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 
Bernardo Mendes Loff Barreto 


