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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 06 de fevereiro de 2019, 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 da ata no 2/2019; 

 

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. – 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: 

 
2.1.1. – 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; 

  
2.1.2. – 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; 

 
2.1.3. – Decreto-Lei nº 22/2019, de 30 de janeiro que concretiza o quadro de 
transferência de competências para os municípios no domínio da cultura; 

  
2.1.4. – 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; 

 

2.2. – Proposta de abertura de procedimentos concursais comuns para 
ocupação de postos de trabalho do Mapa de Pessoal do Município de 
Beja, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado (1 Técnico Superior/Área de Recursos Humanos, para o Gabinete 

de Recursos Humanos; 1 Assistente Técnico/Área de Administrativo, para o Serviço de 
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Informação e Atendimento Público e 1 Assistente Técnico/Área de Audiovisuais, para a Divisão 
de Cultura, Desporto e Juventude/Serviço de Ação Cultural); 
 

2.3. – Proposta de abertura de procedimento concursal comum para 
ocupação de postos de trabalho do Mapa de Pessoal do Município de 
Beja, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, restrito a candidatos abrangidos pelo PREVPAP – Programa de 

Regularização Extraordinária de Vínculos Precários (2 Assistentes Técnico para a Divisão de 
Cultura, Desporto e Juventude/Serviço de Apoio e Informação Turística); 
 

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

 

2.5. – Pedidos de certidão de direitos de preferência: 
 

2.5.1. – Fração B do prédio sito na Rua Dr. Manuel de Arriaga, nos 10, 12 e 14, em Beja, 
solicitado pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja; 

 
2.5.2. – Fração V do prédio sito na Rua Antero de Quental, nº 1, 2º esqº, em Beja, 
solicitado por João Filipe Fragoso dos Santos; 

 
2.5.3. – Prédio sito no Monte Lourenço Marques, em Quintos, solicitado pela 
Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja; 

 

2.6. – Pedido de certidão de emparcelamento simples do prédio rústico 
denominado “Bom Dia”, sitos na freguesia de Cabeça Gorda, solicitado por 
José Francisco Figueira Lampreia; 

 

2.7. – Proposta de aprovação de Projetos de Regulamento para submeter 
à Comissão de Regulamentos da Assembleia Municipal: 
 

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

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

 

2.8. – Proposta de ratificação do contrato promessa de compra e venda a 
celebrar entre o Município de Beja e ALT – Hospital Privado do Alentejo, 
Ldª para construção e instalação de Unidade de Saúde; 

 

2.9. – Proposta de aprovação de Protocolo a celebrar entre o Município de 
Beja e o Externato António Sérgio no âmbito dos transportes escolares – 
ano letivo 2018/2019;  

 

2.10. – Proposta de transferência de verbas para os Agrupamentos de 
Escolas no âmbito da atividade regular da educação pré-escolar e do 1º 
ciclo do ensino básico – ano letivo 2018/2019;  
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2.11. – Proposta de adesão e apoio à Plataforma Alentejo;  

 

2.12. – Propostas de atribuição de apoio em géneros ou em espécie a 
particulares: 

 
2.12.1. – Maria Eduarda Fernandes Duarte – obras na habitação sita na Rua Félix 
Caetano da Silva, nº 7, em Beja; (ratificação do despacho) 

 
2.12.2. – Henrique Manuel Lopes Caixinha – obras na habitação sita no Monte Novo da 
Estrada, em Nossa Senhora das Neves; 

 

2.13. – Propostas de atribuição de apoio financeiro/subsídios: 

 
2.13.1. – Associação dos Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho de Beja, para 
aquisição de uma porta para a sala da sede da Associação; 

 
2.13.2. – Grupo Desportivo e Cultural do Alcoforado, no âmbito do Festival do Grão 
2018; 

 
2.13.3. – Caixa Social e Cultural do Pessoal da Câmara Municipal de Beja, no âmbito do 
serviço de Assistentes de Sala 2019; 

 
2.13.4. – Associação Humanitária dos Dadores de Sangue de Beja, no âmbito do 
Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições Particulares de 
Solidariedade Social do Concelho de Beja; 

 
2.13.5. – SOLIM – Associação para a Defesa dos Direitos dos Imigrantes, no âmbito do 
Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições Particulares de 
Solidariedade Social do Concelho de Beja; 

 
2.13.6. – Patronato de Santo António, no âmbito do Programa B/Apoio à Dinamização 
de Atividades Pontuais das Instituições Particulares de Solidariedade Social do 
Concelho de Beja; 

 

2.14. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licença especial de ruído e licença de recinto improvisado: 
 

2.14.1. – Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja; 
 

2.14.2. – Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda; 
 

2.14.3. – Comissão de Festas de Quintos; 
 

2.14.4. – ZARCOS – Associação de Músicos de Beja; 
 

2.14.5. – Liga Portuguesa Contra o Cancro; 
 

2.14.6. – Acústica Médica – Hidden Hearing Unipessoal, Ldª; 
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2.15. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativo à cedência de 
transporte: 

 
2.15.1. – Beja Basket Clube; 

 
2.15.2. – Associação Cultural e Desportiva e Penedo Gordo; 

 

2.16. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia cinco de fevereiro de 
dois mil e dezanove (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, 04 de fevereiro de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


