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Ata em minuta;------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nos termos e para os efeitos do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, foram aprovadas na sessão pública ordinária da assembleia 

municipal realizada em 25 de fevereiro de 2019, as propostas a seguir 

discriminadas, constituindo o presente documento, a ata em minuta:---------

3.2. – Proposta de aprovação da 1ª Revisão ao Orçamento (receita e 

despesa) e às Grandes Opções do Plano (PPI e AMR) para o ano 2019;---------

Aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------

3.3. – Deliberação relativa às transferências de competências no ano 2019 

previstas na Lei nº 50/2018, de 16 de agosto – Lei-Quadro da 

Transferência de Competências para as Autarquias Locais e para as 

Entidades Intermunicipais:---------------------------------------------------------------------------------

3.3.1. – Decreto-Lei nº 20/2019, de 30 de janeiro que concretiza o quadro 

de transferência de competências para os órgãos municipais nos domínios 

da proteção e saúde animal e da segurança dos alimentos;---------------------------

Rejeitada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------

3.3.2. – Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro que concretiza o quadro 

de transferência de competências para os órgãos municipais e para as 

entidades intermunicipais no domínio da educação;---------------------------------------

Rejeitada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------

3.3.3. – Decreto-Lei nº 22/2019, de 30 de janeiro que concretiza o quadro 

de transferência de competências para os municípios no domínio da 

cultura;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rejeitada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------

3.3.4. – Decreto-Lei nº 23/2019, de 30 de janeiro que concretiza o quadro 

de transferência de competências para os órgãos municipais e para as 

entidades intermunicipais no domínio da saúde;---------------------------------------------

Rejeitada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------

3.4. – Empréstimo ao Banco Europeu de Investimento – Zona de 

Acolhimento Empresarial Norte;------------------------------------------------------------------------

Aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------

3.5. – Proposta de aprovação do contrato interadministrativo de 

delegação de competências no âmbito do serviço público de transporte de 

passageiros entre a CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo 

Alentejo e a Câmara Municipal de Beja;------------------------------------------------------------ 
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Aprovado por maioria com 16 abstenções (bancadas da CDU, BE e 

PSMCT).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.6. – Proposta de abertura de procedimento por concurso público para 

concessão da exploração do estacionamento tarifado de superfície na 

cidade de Beja;----------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado por maioria com 2 abstenções (bancadas do BE e PSMCT).---------

3.7. – Proposta de aprovação da Alteração ao Plano de Pormenor da Rua 

D. Manuel I e Alferes Malheiro, em Beja;----------------------------------------------------------

Aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------

3.8. – Proposta de aprovação do Plano de Pormenor do Vale de Atum;--------

Aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------

3.9. – Proposta de ratificação da retificação da fórmula constante do 

Anexo I-A, referente ao cálculo da taxa devida pela realização, 

manutenção e reforço de infraestruturas urbanísticas (TRIU) que faz parte 

integrante da Primeira Alteração ao Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação (RMUE) e, subsequentemente, da respetiva 

Revisão do Regulamento;-----------------------------------------------------------------------------------

Ratificado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------

3.10. – Proposta de aprovação de Regulamentos:-------------------------------------------

3.10.1. – Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do 

Ensino Superior do Município de Beja de Famílias Numerosas e 

Carenciadas;--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado por maioria com 16 abstenções (bancadas da CDU, BE e 

PSMCT).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.10.2. – Regulamento de Serviço da RESIALENTEJO, Tratamento e 

Valorização de Resíduos, EIM;----------------------------------------------------------------------------

Aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------

3.10.3. – Regulamento do Conselho Municipal para a Inclusão de Pessoas 

com Deficiência do Município de Beja;--------------------------------------------------------------

Aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------

3.10.4. – Regulamento de Arrendamento de Habitação Acessível a 

Agregados Familiares Jovens do Município de Beja;----------------------------------------

Aprovado por maioria com 14 votos contra (bancada da CDU) e 2 

abstenções (bancadas do BE e PSMCT).-----------------------------------------------------------

3.11. – Clarificação da votação do Regulamento do Conselho Municipal da 

Juventude;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado por maioria com 16 abstenções (bancadas da CDU, BE e 

PSMCT).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

Página 3 de 3 

 

Nos termos do nº 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, eu, 

João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, nomeado por deliberação 

de câmara, datado de 22 de outubro de 2013, para secretariar as sessões 

do órgão deliberativo, redigi.----------------------------------------------------------------------------- 
 

Paços do Concelho de Beja, em 25 de fevereiro de 2019.-------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Presidente da Assembleia Municipal 

 
Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova 

 

 


