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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 08 de janeiro de 2020, pelas 15.00 
horas, no Auditório do Edifício Administrativo do Parque de 
Feiras e Exposições de Beja, 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. – 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 aprovação do tarifário dos serviços de águas e resíduos 
para 2020 – EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, 
E.M.; 
 

2.2. – Proposta de abertura de procedimento por concurso público para a 
concessão da Cafetaria do Castelo;  

 

2.3. – Proposta de abertura de procedimento por consulta prévia para 
realização da empreitada de remodelação da iluminação da área de jogo 
do Pavilhão Municipal João Serra Magalhães;  
 

2.4. – Pedidos de certidão de direitos de preferência: 
 

2.4.1. – prédio sito na Rua Bernardim Ribeiro nº 2, em Beja, solicitado por  Maria 
Fernanda da Silva Ribeiro Costa; 
 
2.4.2. – prédio sito na Praceta António Botto, nº 4, em Beja, solicitado por António 
Mendes da Silva;  
 

                2.4.3. – prédio sito na Rua José Gomes Ferreira nº 5, 1º dtº, em Beja, solicitado por 
Carla Manuel Soares Marujo;  

 
2.5. – Pedidos de certidão de emparcelamento simples: 
 

2.5.1. – prédios rústicos sitos na freguesia de São Matias, solicitado por Sociedade 
Agrícola Herdade da Calvina, Ldª; 
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2.5.2. – prédios rústicos, sitos na freguesia de Santiago Maior, solicitado por Vitor 
Manuel de Montes Palma Santos;          

 

2.6. – Proposta de aprovação do 2º pagamento dos auxílios económicos 
2019/2020; 
 

2.7. – Correção da conta corrente do arrendatário, Fernando Jorge 
Santana de Freitas Alves, residente na Rua Adriano Correia de Oliveira nº 
5, 4º dtº, em Beja;  
 

2.8. – Pedido de isenção do pagamento das taxas de apreciação de pedido 
de autorização especial de vias públicas afetas ao trânsito de veículos e 
emissão de licença de interrupção de trânsito, solicitado pela CONSDEP – 
Engenharia e Construção, S.A.; 
 

2.9. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de 
licenças especiais de ruído e licença de recinto improvisado, solicitado 
pela Comissão de Festas de São Matias; 
 

2.10. – Proposta de escala de turnos das farmácias para o ano 2020; 
 

2.11. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia sete de janeiro de dois 
mil e vinte (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, 06 de janeiro de 2020.        

 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 


