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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 sete de 
abril 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 da ata nº 2/2022;----------------------------------------------------------------
A Assembleia deliberou, por maioria com seis 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 tomou conhecimento da presente informação.---------------------------------------------
3.2. – Relatório nº 2019/262 da Inspeção Geral de Finanças – Ação de controlo ao Município 
de Beja – Contratação Pública;-------------------------------------------------------------------------------------
A Assembleia tomou conhecimento do presente Relatório.------------------------------------------------
3.3. – Relatório de Avaliação do Estatuto do Direito de Oposição, referente ao ano 2021;------
A Assembleia tomou conhecimento do presente Relatório.------------------------------------------------
3.4. – Proposta de aprovação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas do Município de 
Beja relativo ao ano 2021;------------------------------------------------------------------------------------------
A Assembleia deliberou, por maioria com doze abstenções da bancada da Coligação 
Democrática Unitária, aprovar a presente proposta.---------------------------------------------------------
3.5. – Certificação Legal das Contas e Parecer do Revisor Oficial;---------------------------------------
A Assembleia tomou conhecimento da Certificação Legal das Contas e Parecer do Revisor 
Oficial.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.6. – Proposta de aprovação da alteração ao Plano de Pormenor da Rua da Casa Pia;-----------
A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.------------------------------
3.7. – Propostas de abertura de procedimentos por concurso público:--------------------------------
3.7.1. – Exploração do quiosque e esplanada do Jardim Público de Beja;-----------------------------
A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.------------------------------
3.7.2. – Concessão da cafetaria da Biblioteca Municipal de Beja José Saramago;-------------------
A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.------------------------------
3.8. – Proposta de desvinculação da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis;-------------------
A Assembleia deliberou, por maioria com doze votos contra da bancada da Coligação 
Democrática Unitária, aprovar a presente proposta.---------------------------------------------------------
3.9. – Proposta de adesão à Associação de Limpeza Urbana – Parceria para Cidades + 
Inteligentes e Sustentáveis;-----------------------------------------------------------------------------------------
A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.------------------------------
3.10. – Proposta de aprovação de candidatura para apresentação ao IFRRU2020 da 
Reabilitação e Alteração de Edifício sito na Praça da República nº 25 a 28;---------------------------
A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.------------------------------
3.11. – Proposta de atribuição de Medalhas de Mérito Municipal 2022;------------------------------
A Assembleia ratificou a presente proposta de atribuição de Medalhas de Mérito Social às 
seguintes individualidades:------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. Jacinto Brito Lança, a título póstumo;-----------------------------------------------------------------------
Dr. José Lebre;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. Lopes Vasques, a título póstumo;-----------------------------------------------------------------------------
Dr. Fonseca, a título póstumo;--------------------------------------------------------------------------------------
Dr. Rabaça;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. Escoval Lopes, a título póstumo;------------------------------------------------------------------------------
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Enfª Florina Bárbara dos Santos;----------------------------------------------------------------------------------
Enfª Maria Florinda de Jesus de Almeida;----------------------------------------------------------------------
Enfª Maria Roselita Paulino Constantino Moreira;-----------------------------------------------------------
Enfª Cristina Maria da Mata Gonçalves;------------------------------------------------------------------------- 
 
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 sete de abril de dois mil e vinte e dois.----------------------- 
 

A Mesa da Assembleia Municipal 
 

 
 

 


