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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 vinte e seis de junho de dois mil e dezanove, as 
propostas a seguir discriminadas, constituindo o presente documento, a 
ata em minuta:----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2. – Proposta de aprovação do Relatório de Gestão Consolidado do 
Município de Beja relativo ao ano 2018;-----------------------------------------------------------

Aprovada por maioria com 15 abstenções (bancada da CDU).---------------------

3.3. – Proposta de aprovação da Parceria Pública a celebrar entre o Estado 
Português e os Municípios de Aljustrel, Almodôvar, Barrancos, Beja, Castro 
Verde, Mértola, Moura e Ourique – Águas do Baixo Alentejo;-----------------------

Rejeitada por maioria com 16 votos contra (bancadas da CDU e BE), 2 

abstenções (bacadas do PSD e MPSMCT) e 15 votos a favor (bancada do 

PS).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.4. – Proposta de rejeição das seguintes competências provenientes da 
Administração Central, no próximo ano de 2020:--------------------------------------------

3.4.1. – Decreto-Lei nº 107/2018, de 29-11-2018, que concretiza o quadro 
de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio 
do Estacionamento Público;-------------------------------------------------------------------------------

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

3.4.2. – Decreto-Lei nº 20/2019, de 30-01-2019, que concretiza o quadro 
de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio 
da Proteção e Saúde Animal e da Segurança dos Alimentos;--------------------------

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

3.4.3. – Decreto-Lei nº 21/2019, de 30-01-2019, que concretiza o quadro 
de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio 
da Educação;--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

3.5. – Proposta de aprovação da 3ª Alteração ao Plano de Pormenor da 
Zona de Expansão Poente;---------------------------------------------------------------------------------

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

3.6. – Proposta de aprovação da repartição de encargos referente à 
empreitada de implementação de percursos acessíveis na cidade de Beja – 
Centro Histórico e Envolvente – 1ª Fase Percurso Beja Antiga) Fase 1A;-------
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Aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------

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

3.7.1. – 1ª Revisão ao Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos 
Urbanos do Município de Beja;--------------------------------------------------------------------------

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

3.7.2. – Primeira Alteração da Postura Municipal de Animais Domésticos 
de Produção, de Capoeira, Gado Bravo e Cães Potencialmente Perigosos;---

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

 

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, datada de 25 de outubro de 2017, para secretariar as sessões 
do órgão deliberativo, redigi.----------------------------------------------------------------------------- 
 

Paços do Concelho de Beja, em vinte e seis de junho de dois mil e 
dezanove.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Presidente da Assembleia Municipal 

 
Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova 

 
 


