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Município de Beja 
Assembleia Municipal 

 
 

EDITAL 
 

MARIA DA CONCEIÇÃO GUERREIRO CASA NOVA, Presidente da 
Assembleia Municipal de Beja, FAZ SABER, nos termos do nº 1 do artigo 
39º do Regimento, que a Assembleia Municipal de Beja vai reunir em 

sessão ordinária dia 25 de fevereiro de 2019, pelas 18.00 horas, no 
Salão Nobre do edifício do ex-Governo Civil, com a seguinte Ordem 

de Trabalhos: 
 
 

1. – Período de Intervenção do Público (artigo 49º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro); 

 
 

2. – Período de Antes da Ordem do Dia (artigo nº 52º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro); 

 

2.1. – Apreciação e votação das atas nos 7/2018 e 1/2019; 

 

2.2. – Intervenção dos membros da Assembleia Municipal; 
 
 

3. – Ordem do Dia (artigo nº 53º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro); 

 
 

3.1. – Relatório da Atividade Municipal e questões ao executivo municipal 
(artigo 25º, nº 2, alínea c) da lei nº 75/2013, de 12 de setembro); 
 

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; 

 

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; 

  
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; 

 
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; 
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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; 

 

3.4. – Empréstimo ao Banco Europeu de Investimento – Zona de 
Acolhimento Empresarial Norte; 

 

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; 
 

3.6. – Proposta de abertura de procedimento por concurso público para 
concessão da exploração do estacionamento tarifado de superfície na 
cidade de Beja; 

 

3.7. – Proposta de aprovação da Alteração ao Plano de Pormenor da Rua 
D. Manuel I e Alferes Malheiro, em Beja; 
 

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

 

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; 

 

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; 

 
3.10.2. – Regulamento de Serviço da RESIALENTEJO, Tratamento e Valorização de 
Resíduos, EIM; 

 
3.10.3. – Regulamento do Conselho Municipal para a Inclusão de Pessoas com 
Deficiência do Município de Beja; 

 
3.10.4. – Regulamento de Arrendamento de Habitação Acessível a Agregados 
Familiares Jovens do Município de Beja; 

 

3.11. – Clarificação da votação do Regulamento do Conselho Municipal da 
Juventude; 
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3.12. – Conselho Municipal de Segurança dos Cidadãos de Beja: 

 
3.12.1. – Designação de 4 Presidentes de Junta de Freguesia; 

 
3.12.2. – Designação de 5 responsáveis na área do município pelos organismos de 
assistência social; 

 
3.12.3. – Designação de 4 responsáveis na área do município das associações 
económicas, patronais e sindicais; 

 
3.12.4. – Designação de 5 cidadãos de reconhecida idoneidade; 

 

O presente Edital vai ser afixado nos lugares de estilo e nos termos da Lei. 
 

Paços do Concelho de Beja, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano 
dois mil e dezanove. 

 

Com os melhores cumprimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Presidente da Assembleia Municipal 

 
Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova 


