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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 17 de janeiro de 2018, 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 nos 25/2017, 1/2018 e 2/2018; 

 

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 constituição de fundos de maneio, para pagamento de 
despesas urgentes e inadiáveis até final de 2018; 
 

2.2. – Proposta de aprovação do Loteamento Municipal a Nascente da 
Estrada da Carocha; 
 

2.3. – Proposta de aprovação de alteração ao Loteamento Municipal da 
Abegoaria; 
 
2.4. – Pedido para aquisição do Lote 18 sito no Loteamento Municipal de 
Atividades Económicas da Horta de São Miguel, solicitado por Rocor – 
Tratamento e Lacagem de Metais, Ldª; 

 
2.5. – Pedidos de Interesse Público Municipal: 
 

2.5.1. – Luso-Insular, Projetos e Investimentos, SA – Instalação da Central Fotovoltaica 
do Ulmo;  

 
2.5.2. – JFJ Agro, Ldª – Projeto de construção de um estabelecimento industrial 
destinada a Adega e Lagar; 

 

2.6. – Início do procedimento de 1ª Alteração ao Regulamento de 
Ocupação do Espaço Público, Publicidade e Propaganda;  
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2.7. – Proposta de aprovação de minuta de protocolo no âmbito dos 
controlos oficiais a celebrar entre a Direção Geral de Alimentação e 
Veterinária e a Câmara Municipal de Beja;  
 

2.8. – Proposta de distrate do contrato de arrendamento rural de 
campanha relativo à utilização de uma parcela de terreno no prédio misto 
denominado “Courela da Atalaia”; 
 
2.9. – Proposta de aprovação de novo contrato de concessão para 
exploração do quiosque amovível, sito no Parque Industrial de Beja, 
solicitado por Mário João Vitoriano da Fonseca; 
 

2.10. – Pedidos de certidão de direitos de preferência: 
 

2.10.1. – prédio sito na Praça Diogo Fernandes, nº 13, em Beja, solicitado pela 
Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja; 

 
2.10.2. – prédio sito na Rua Pero Góis, nº 7, em Beja, solicitado por Venda Segura 
Mediação Imobiliária Unipessoal, Ldª; 

 
2.10.3. – prédio sito na Avenida Comandante Ramiro Correia, nº 47, 2º frente esqº, em 
Beja, solicitado por João Fernandes de Aguiar; 

 
2.10.4. – prédio sito na Rua do Carmo Velho, nº 40, em Beja, solicitado por Manuel 
Fernando da Silva; 

 

2.11. – Exposição sobre circulação e estacionamento da Rua Dr. Aresta 
Branco, na sequência de requerimento apresentado por Nicola Di Nunzio; 
 

2.12. – Exposição sobre validade, respetivos requisitos e registo dos sinais 
verticais de trânsito, na sequência de dúvidas apresentadas por Vítor 
Manuel Damasceno Ferreira de Almeida; 
 

2.13. – Exposição relativa ao pagamento de Publicidade no Concelho de 
Beja; 
 

2.14. – Exposição sobre isenção de taxas referentes a esplanadas no 
Centro Histórico de Beja; 
 

2.15. – Pedido de isenção de pagamento de estacionamento tarifado de 
superfície; 
 

2.16. – Pedido de isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão de 
licença de interrupção de trânsito, solicitado pela empresa Electro 
Planície; 
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2.17. – Pedido de isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão de 
licença de ocupação de espaço público, solicitado pela Acústica Médica 
(Hidden Hearing, Portugal); 
 

2.18. – Pedido de isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão de 
licença de prova desportiva, solicitado pelo Grupo 234 de Beja – 
Escoteiros de Portugal; 
 

2.19. – Pedido de isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão de 
licença especial de ruído e licença de recinto improvisado, solicitado pelo 
Agrupamento de Escolas, nº 2 de Beja; 
 

2.20. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativos à cedência de 
transportes: 

 
2.20.1. – Grupo Coral Feminino “As Rosinhas” de Santa Clara de Louredo; 

 
2.20.2. – Futebol Clube Albernoense; 

 
2.20.3. – Clube Desportivo de Beja; 

 
2.20.4. – Despertar Sporting Clube; 

 

2.21. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia dezasseis de janeiro de 
dois mil e dezoito (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, 15 de janeiro de 2018.  

 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


