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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 extraordinária da 

assembleia municipal realizada em catorze de agosto de dois mil e 

dezanove, as propostas a seguir discriminadas, constituindo o presente 
documento, a ata em minuta:---------------------------------------------------------------------------

2.1. – Proposta de abertura de procedimentos concursais para 

recrutamento de cargos de direção intermédia de 2º grau – Chefes das 
Divisões: Administrativa e Financeira; Administração Urbanística; Serviços 
Operacionais; Ambiente e Sustentabilidade; Educação, Desporto e 
Juventude; Cultura; Turismo e Património, Desenvolvimento e Inovação 
Social; Gabinete de Apoio ao Investimento e constituição dos respetivos 
júris;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovada por maioria com 15 votos a favor (bancada do PS), 12 votos 

contra (bancada da CDU) e 2 abstenções (bancada do BE e PSMCT).-----------

2.2. – Proposta de atribuição de despesas de representação – cargos de 

direção intermédia de 2º grau – Chefes de Divisão;-----------------------------------------

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

2.3. – Assunção de compromisso plurianual – subscrição do capital social 
previsto no Acordo Parassocial para 2019 em 2 anos – AMGAP – 
Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública;------------------------------

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

2.4. – Propostas de aprovação de repartições de encargos:---------------------------

2.4.1. – Empreitada de reabilitação de edifício sito na Praça da República, 
nº 29, em Beja;----------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovada por maioria com 15 votos a favor (bancada do PS) e 14 

abstenções (bancadas da CDU, BE e PSMCT).--------------------------------------------------

2.4.2. – Empreitada de reabilitação e refuncionalização do edifício da 
Piscina Descoberta, em Beja;-----------------------------------------------------------------------------

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

2.4.3. – Empreitada de valorização turística da albufeira dos Cinco Réis;------

Aprovada por maioria com 15 votos a favor (bancada do PS) e 14 

abstenções (bancadas da CDU, BE e PSMCT).-------------------------------------------------- 
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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 catorze de agosto de dois mil e dezanove.-- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Presidente da Assembleia Municipal 

 
Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova 

 
 


