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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 extraordinária dia 28 de janeiro 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. – Ordem do Dia (artigo nº 53º 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; 

 

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; 

 



P á g i n a  | 2 

 

 
 

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; 

 

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

Paços do Concelho de Beja, aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano 

dois mil e dezanove. 

 

Com os melhores cumprimentos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Presidente da Assembleia Municipal 

 
Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova 


