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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 15 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 da ata no 22/2017; 

 

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. – Proposta de fixação de impostos municipais a aplicar no Município 
de Beja em 2018 – IMI, Derrama e IRS; 
 

2.2. – Proposta de contratação de empréstimo de médio e longo prazo 
para financiamento de infraestruturas previstas em Plano Plurianual de 
Investimentos da EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de 
Beja, EM; 
 

2.3. – Proposta de nomeação do Revisor Oficial de Contas da EMAS – 
Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, EM; 
 

2.4. – Proposta de aprovação do Relatório de Gestão do Município de Beja 
relativo ao 1º Semestre de 2017; 

 

2.5. – Propostas de aprovação de revisões de preços: 

 
2.5.1. – Empreitada de Requalificação da Rua General Teófilo da Trindade; 
 
2.5.2. – Empreitada de Requalificação da Rua da Lavoura; 

 

2.6. – Propostas de aprovação de prorrogações de prazos: 

 
2.6.1. – Empreitada de Reabilitação da antiga Escola Básica da Mina da Juliana; 
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2.6.2. – Empreitada de Reabilitação do Centro de Arqueologia e Artes; 
 

2.6.3. – Empreitada de Reabilitação do edifício da antiga Escola Primária de Quintos; 
 

2.6.4. – Empreitada de terraplanagem e drenagem do Complexo Desportivo de Beja; 
 

2.7. – Proposta de adjudicação da exploração comercial do 
estabelecimento Café Esplanada do Jardim de Bacalhau e aprovação da 
respetiva minuta de contrato; 

 

2.8. – Proposta de aprovação dos Protocolos de Transportes Escolares 
para o ano letivo 2017/2018 a celebrar entre o Município de Beja, as 
Uniões de Freguesia de Albernoa e Trindade, Salvada e Quintos e Santa 
Vitória e Mombeja e o Externato António Sérgio; 

 

2.9. – Recenseamento Eleitoral 2017 – Transferência de verbas para as 
autarquias locais; 

 

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

 

2.11. – Proposta de aprovação de acordo de pagamento de dívida relativa 
ao fornecimento de refeições a aluno do 1º ciclo, solicitado por Cheila 
Raquel Alberto Dias; 
 

2.12. – Pedido de transmissão da concessão da loja nº 11 do Mercado 
Municipal por falecimento do concessionário, solicitado por Edla Lino 
Gonçalves de Sousa Teodósio; 

 

2.13. – Proposta de aprovação de minuta de contrato promessa de 
compra e venda a celebrar entre o Município de Beja e Luiz António 
Nifrário Portas referente ao arrendado sito na Rua Salvador Allende, nº 6, 
r/c esqº, em Beja; 

 

2.14. – Proposta de alienação de imóvel sito na Rua António Vilar e David 
Abreu, nº 12, 3º dtº, em Beja a José Carlos Trombinhas e Maria Teresa dos 
Reis Ragageles Trombinhas; 

 

2.15. – Negociação de pagamento de rendas em atraso do imóvel sito na 
Rua Pedro Soares, nº 4, 3º esqº, em Beja, com os arrendatários, Francisco 
Manuel São Pedro e Ana Paula Guilherme Ruivo; 

 

2.16. – Pedido de isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão de 
licença para a legalização de obras executadas no edifício destinado a 
apoio à terceira idade, sito na Rua de Nossa Senhora, nº 2, em Beringel, 
solicitado pelo Centro de Apoio Social do Concelho de Beja; 
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2.17. – Pedido de isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão de 
licença para a realização de obras na respetiva estrutura residencial, 
solicitado pela Mansão de São José; 

 

2.18. – Pedido de isenção de pagamento de taxas devidas pela 
apresentação do pedido de informação prévia sobre a viabilidade de 
realização de obras no prédio sito na Rua da Igreja, nos 1 e 3, em Salvada, 
solicitado pela Associação para a Promoção e Valorização dos Recursos 
Naturais e Tradicionais - SIMBIOSE; 

 

2.19. – Pedido de isenção de pagamento de taxas relativas à transladação 
de urnas para jazigo de família, solicitado por Romana Teresa de Brito 
Palma; 

 

2.20. – Pedido de isenção de pagamento de taxas relativas à utilização do 
Pavilhão 4 do Parque de Feiras e Exposições de Beja, solicitado pelo 
Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora da Luz; 

 

2.21. – Pedidos de isenção do pagamento de taxas devidas pelo 
licenciamento de provas desportivas: 

 
2.21.1. – Associação de Cicloturismo de Beringel; 

 
2.21.2. – Grupo Demónios Sobre Rodas; 

 

2.22. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia catorze de novembro 
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 lugares de estilo e nos termos da Lei. 
 

Paços do Concelho, 13 de novembro de 2017.  

 
 

O Presidente da Câmara 

 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


