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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 agosto de 2017, 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 15/2017; 

 

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 abertura de concurso público para prestação de 
serviços na área de seguros; 

 

2.2. – Proposta de correção de valores da candidatura de reabilitação de 
edifícios de habitação social de propriedade mista, Bairro Beja II; 
 

2.3. – Proposta de aprovação de substituição do material das caixas de 
visita de esgotos domésticos na empreitada de requalificação da Rua da 
Lavoura, em Beja; 

 

2.4. – Proposta de aprovação de repartição de encargos relativa à 
aquisição de serviços do programa de educação para o património e 
respetiva repartição de encargos; 

 

2.5. – Propostas de atribuição de subsídios: 

 
2.5.1. – Clube de Judo de Beja – Apoio à realização da Taça Kiyoshi Kobayashi; 

 
2.5.2. – Grupo Coral “Terra de Catarina” – Apoio à gravação de CD; 

 

2.6. – Devolução de verba relativa a anulação de processo de assinante do 
parque de estacionamento subterrâneo da Avenida Miguel Fernandes; 
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2.7. – Proposta de alienação de imóvel sito na Rua Pablo Neruda, nº 5, 1º 
fte, em Beja a José Manuel do Rosário Costa; 

 

2.8. – Pedidos de certidão de direito de preferência: 
 

2.8.1. – prédio sito na Rua do Canal, nº 32, em Beja, solicitado por Inês Maria Pereira 
Carapinha Martins; 

 
2.7.2. – prédio sito na Rua do Canal, nº 34, em Beja, solicitado por Inês Maria Pereira 
Carapinha Martins; 

 

2.8. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas: 

 
2.8.1. – Associação Juventude Baleizoeira; 

 
2.8.2. – Futebol Clube Albernoense; 

 
2.8.3. – Os Trabalhadores Unidos, Cooperativa de Atividades Hoteleiras, CRL; 

 
2.8.4. – Junta de Freguesia de Cabeça Gorda; 

 
2.8.5. – União das Freguesias de Santa Vitória e Mombeja; 

 

2.9. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia catorze de agosto 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, 14 de agosto de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 
João Manuel Rocha da Silva 

 
 


