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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 ordinária da assembleia 

municipal realizada em vinte e dois de fevereiro de dois mil e vinte e um, 
as propostas a seguir discriminadas, constituindo o presente documento, 
a ata em minuta:-------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2. – Relatório de Gestão do Município de Beja – 1º semestre de 2020;------

Foi tomado conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------

3.3. – Relatório de Conclusões e Recomendações de Auditoria sobre a 
situação económica e financeira – 1º semestre de 2020;--------------------------------

Foi tomado conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------

3.4. – Demonstração dos Fluxos de caixa a 31 de dezembro de 2020 (para 
incorporação do saldo da gerência anterior de acordo com o definido no 
OE 2021);-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com 16 votos a favor das bancadas 

do PS e PSD e 17 abstenções das bancadas da CDU, BE e PSMCT.----------------

3.5. – 1ª Revisão ao Orçamento da Despesa e da Receita e às Grandes 
Opções do Plano (PPI e AMR) 2021;------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com 16 votos a favor das bancadas 

do PS e PSD e 17 abstenções das bancadas da CDU, BE e PSMCT.----------------

3.6. – Proposta de alteração do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de 
Beja aprovado para o ano 2021;------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com os votos a favor das bancadas 

do PS e PSD e as abstenções das bancadas da CDU, BE e PSMCT.----------------

3.7. – Proposta de aprovação do Projeto de Revisão do Contrato de 
Gestão Delegada a celebrar entre o Município de Beja e a EMAS – 
Empresa Municipal de Água e Saneamento, E.M.;-------------------------------------------
Foi deliberado rejeitar por maioria com 17 votos contra das bancadas da 

CDU, BE e PSMCT, 1 abstenção da bancada do PSD e 15 votos a favor da 

bancada do PS.----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.8. – Proposta de abertura de procedimento por concurso público para a 
concessão da exploração do estacionamento tarifado de superfície;------------

Foi deliberado aprovar por maioria com 1 abstenção da bancada do PS.---

3.9. – Proposta de aprovação do Relatório Final – Reflexões sobre a 
Intensificação da Agricultura – Perspetivas e Impactos;----------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.------------------------------------------------------- 
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3.10. – Relatório Anual de Avaliação do Plano de Ação e de Atividades do 
ano 2020 da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Beja;-----------------

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
 

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 vinte e dois de fevereiro de dois mil e vinte 
e um.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Presidente da Assembleia Municipal 

 
Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova 


