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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 oito de 
fevereiro de dois mil e vinte e dois, as propostas a seguir discriminadas, constituindo o 
presente documento, a ata em minuta:--------------------------------------------------------------------------
1.1. – Apreciação e votação das atas números:---------------------------------------------------------------
8/2021 – sessão ordinária de 23 de novembro;---------------------------------------------------------------
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata.------------------------
09/2021 – sessão extraordinária de 22 de dezembro;-------------------------------------------------------
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata.------------------------
1/2022 – sessão extraordinária de 24 de janeiro;------------------------------------------------------------
A Assembleia Municipal deliberou, por maioria com quatro abstenções, aprovar a presente 
ata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1. – Informação escrita do presidente da câmara municipal acerca da atividade desta e da 
situação financeira do município (artigo 25º, nº 2, alínea c) da lei nº 75/2013, de 12 de setembro);---------
A Assembleia Municipal tomou conhecimento da presente informação.-------------------------------
3.2. – Relatório de conclusões e recomendações de auditoria sobre a situação económica e 
financeira do Município de Beja – 1º semestre de 2021;---------------------------------------------------
A Assembleia Municipal tomou conhecimento do presente relatório.-----------------------------------
3.3. – 1ª Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal de Beja 
para o ano 2022;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Assembleia Municipal deliberou, por maioria com quinze abstenções das bancadas da 
Coligação Democrática Unitária e da Coligação Consigo Beja Consegue, aprovar a presente 
revisão.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.4. – Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Beja para o ano 
2022;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.----------------
3.5. – Proposta de atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade;----------------------
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.----------------
3.6. – Prorrogação do prazo de transferência das competências para as autarquias locais e 
entidades intermunicipais no domínio da ação social – Decreto-Lei nº 23/2022, de 14 de 
fevereiro;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação do prazo de 
transferência das competências no domínio da ação social.------------------------------------------------
3.7. – Proposta de adjudicação do procedimento de consulta prévia para aquisição de 
serviços de auditoria externa às contas da EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento 
de Beja, E.M.;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.----------------
3.8. – Proposta de aprovação de minuta de contrato no âmbito da consulta prévia para 
aquisição de serviços de auditoria externa às contas da EMAS – Empresa Municipal de Água e 
Saneamento de Beja, E.M.;------------------------------------------------------------------------------------------
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.----------------
3.9. – Ratificação da proposta de abertura de procedimento por concurso público para 
concessão do ginásio da Piscina Municipal Descoberta de Beja;-----------------------------------------
A Assembleia Municipal ratificou a presente proposta por maioria com onze abstenções da 
bancada da Coligação Democrática Unitária.------------------------------------------------------------------- 
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3.10. – Proposta de abertura de procedimento por concurso público para concessão do 
restaurante e bar da Piscina Municipal Descoberta de Beja;----------------------------------------------
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.----------------
3.11. – Repartições de encargos:----------------------------------------------------------------------------------
3.11.1. – Contrato-programa financeiro a celebrar entre o Município de Beja e o CPKA – Clube 
de Promoção de Karting e Automobilismo;--------------------------------------------------------------------
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente repartição de 
encargos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.11.2. – Consulta prévia para fornecimento de gasóleo rodoviário simples a granel e outros 
serviços com cartão eletrónico de abastecimento ao abrigo do Acordo Quadro de 
Combustíveis da Central de Compras da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo;--------
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente repartição de 
encargos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.11.3. – Empreitada de construção do Edifício CEBAL;------------------------------------------------------
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente repartição de 
encargos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.11.4. – Empreitada de valorização do espaço do Fórum Romano de Beja;-------------------------
A Assembleia Municipal deliberou, por maioria com onze abstenções da bancada da Coligação 
Democrática Unitária, aprovar a presente repartição de encargos.---------------------------------------
3.11.5. – Empreitada de Zona de Acolhimento Empresarial Norte – Fase II;--------------------------
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente repartição de 
encargos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.11.6. – Empreitada de remodelação da iluminação pública do Centro Histórico de Beja;------
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente repartição de 
encargos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 22 de outubro de 
2021, para secretariar as sessões do órgão deliberativo, redigi.------------------------------------------- 
 
Paços do Concelho de Beja, em vinte e oito de fevereiro de dois mil e vinte e dois.----------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Presidente da Assembleia Municipal 

 
Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova 


