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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 23 de janeiro 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 das atas nos 26/2018 e 1/2019; 

 

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 97/2018, de 27 de novembro – Concretiza o quadro de 
transferência de competências para os órgãos municipais no domínio das praias 
marítimas, fluviais e lacustres; 

 
2.1.2. – Decreto-Lei nº 98/2018, de 27 de novembro – Concretiza o quadro de 
transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da autorização 
de exploração das modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de 
jogo; 

 
2.1.3. – Decreto-Lei nº 100/2018, de 28 de novembro – Concretiza o quadro de 
transferência de competências para os órgãos municipais no domínio das vias de 
comunicação; 

 
2.1.4. – Decreto-Lei nº 101/2018, de 29 de novembro – Concretiza o quadro de 
transferência de competências para os órgãos municipais e das entidades 
intermunicipais no domínio da justiça; 

 
2.1.5. – Decreto-Lei nº 103/2018, de 29 de novembro – Concretiza o quadro de 
transferência de competências para os órgãos municipais e das entidades 
intermunicipais no domínio do apoio aos bombeiros voluntários; 
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2.1.6. – Decreto-Lei nº 104/2018, de 29 de novembro – Concretiza o quadro de 
transferência de competências para os órgãos municipais no domínio das estruturas de 
atendimento ao cidadão; 

 
2.1.7. – Decreto-Lei nº 105/2018, de 29 de novembro – Concretiza o quadro de 
transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da habitação; 

 
2.1.8. – Decreto-Lei nº 106/2018, de 29 de novembro – Concretiza o quadro de 
transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da gestão do 
património imobiliário público sem utilização; 

 
2.1.9. – Decreto-Lei nº 107/2018, de 29 de novembro – Concretiza o quadro de 
transferência de competências para os órgãos municipais no domínio do 
estacionamento público; 

 

2.2. – Proposta de alteração do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de 
Beja para o ano 2019; 

 

2.3. – Proposta de orçamentação e Gestão das Despesas com Pessoal para 
o ano 2019; 

 

2.4. – Proposta de abertura de procedimentos concursais comuns para 
ocupação de postos de trabalhos do Mapa de pessoal do Município de 
Beja, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado; 

 

2.5. – Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários – 
Apl6icação da Lei nº 112/2017, de 29 de dezembro – exposição 
apresentada por Ana Paula Charrua Franco; 

 

2.6. – Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários – 
Aplicação da Lei nº 112/2017, de 29 de dezembro – exposição 
apresentada por Maria Fernanda Filipe do Carmo Crujo; 

 

2.7. – Proposta de candidatura para Reabilitação de Troços da Muralha de 
Beja ao Programa Operacional Regional 2020 – Património Natural e 
Cultura – alteração de valores; 
 

2.8. – Propostas de adjudicação: 
 

2.8.1. – Empreitada de remodelação da pista de atletismo do Complexo Desportivo 
Fernando Mamede, em Beja; 

 
2.8.2. – Empreitada de requalificação do jardim do Rossio – Praça Dr. Carlos Moreira, 
em Beringel; 

 

2.9. – Proposta de ratificação de minuta de contrato de exploração, em 
regime de concessão, do estabelecimento “Cafetaria do Castelo”; 
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2.10. – Proposta de reformulação e aprovação de 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; 

 

2.11. – Proposta de aprovação e submissão do Regulamento de Serviço da 
RESIALENTEJO, Tratamento e Valorização de Resíduos, EIM à Comissão de 
Regulamentos da Assembleia Municipal; 
 

2.12. – Programa CLDS 4G – Manifestação de interesse no 
Desenvolvimento do projeto no Concelho de Beja; 

 

2.13. – Proposta de aprovação de anexação de cinco parcelas de terreno 
para regularização do registo das instalações que fazem parte do 
Complexo Desportivo Fernando Mamede; 

 

2.14. – Pedidos de certidão de direitos de preferência: 
 

2.14.1. – Fração A do prédio sito na Rua General Teófilo da Trindade, nos 28 e 30, em 
Beja, solicitado pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de 
Beja; 

 
2.14.2. – Prédio sito na Rua dos Açoutados, nos 37, 39 e 41, em Beja, solicitado pela 
Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja; 

 
2.14.3. – Prédio sito na Rua da Branca, nº 45, em Beja, solicitado por Rosalina de 
Fátima Penacho Carocinho; 

 
2.14.4. – Prédio sito na Rua da Branca, nº 47, em Beja, solicitado por Rosalina de 
Fátima Penacho Carocinho; 

 
2.14.5. – Fração G do prédio sito na Praça Soror Mariana Alcoforado, nº 7, 2º esqº, em 
Beja, solicitado pelo Banco BPI, S.A.; 
 
2.14.6. – Prédio sito na Praça Diogo Fernandes, nº 25, em Beja, solicitado por Larpax – 
Construção de Habitação Sociedade Unipessoal, Ldª; 

 
2.14.7. – Fração B do prédio sito na Rua Diogo de Gouveia, nº 8, r/c esqº, em Beja, 
solicitado por Carlos José Lindeza Roque; 

 
2.14.8. – Prédio sito na Rua da Moeda, nº 29, em Beja, solicitado por Ágata de Sousa 
Navarro Lobo de Oliveira; 

 

2.15. – Pedido de venda a terceiro do Lote nº 80 sito no Loteamento 
Municipal de Ligação do Bairro do Pelame à Quinta D’El Rey, em Beja, 
solicitado por Ricardo Jorge Ribeiro Calisto; 
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2.16. – Proposta de aprovação de acordos de pagamentos de dívida 
relativos à Componente de Apoio à Família:  

 
2.16.1. – a celebrar entre o Município de Beja e Maria José Gonçalves Lopes; 

 
2.16.2. – a celebrar entre o Município de Beja e Telma Sofia Machado Ferreira Gomes; 

 

2.17. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licença especial de ruído, licença de recinto improvisado e licença de 
ocupação de espaço público: 
 

2.17.1. – Associação Juvenil Lendias D’Encantar; 
 

2.17.2. – ZARCOS – Associação de Músicos de Beja; 
 

2.17.3. – Comissão de Finalistas da Escola Secundária Diogo de Gouveia; 
 

2.18. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativo à cedência de 
transporte: 

 
2.18.1. – Louredense Futebol Clube; 

 
2.18.2. – Patronato de Santo António; 

 

2.19. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia vinte e dois de janeiro 
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, 21 de janeiro de 2019. 

 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


