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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 um de 
junho 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 3/2022;----------------------------------------------------------------
A Assembleia deliberou, por maioria com cinco 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. – Proposta de aprovação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas Consolidado do 
Município de Beja relativo ao ano 2021;------------------------------------------------------------------------
A Assembleia deliberou, por maioria com treze abstenções da bancada da Coligação 
Democrática Unitária, aprovar a presente proposta.---------------------------------------------------------
3.3. – Certificação Legal das Contas e Parecer do Revisor Oficial;----------------------------------------
A Assembleia tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------------------
3.4. – Acordo para o exercício das novas competências pela CIMBAL – Comunidade 
Intermunicipal do Baixo Alentejo – Proposta de deliberação nos termos da Lei nº 50/2018 de 
16 de agosto – Lei-quadro da transferência de competências para as Autarquias Locais e para 
as Entidades Intermunicipais, no âmbito das Novas Competências dos órgãos das Entidades 
Intermunicipais consagradas no nº 2 do artigo 30º e nos Decretos-Lei Setoriais;-------------------
A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar o presente acordo.---------------------------------
3.5. – Proposta de recurso a crédito de longo prazo destinado ao financiamento da obra de 
reabilitação e alteração do edifício sito na Praça da República, nº 25 a 28, em Beja;--------------
A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.------------------------------
3.6. – Consulta prévia para aquisição de serviços de fornecimento de gás ao abrigo do 
Acordo Quadro da Central de Compras da CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo 
Alentejo – proposta de repartição e encargos;----------------------------------------------------------------
A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.------------------------------
3.7. – Pedido de Declaração de Interesse Público Municipal, solicitado pela AgdA – Águas 
Públicas do Alentejo, para a execução da empreitada de Reforço da Fiabilidade da Adução a 
Beja;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.---------------------------------
3.8. – Proposta de adesão à Carta Europeia para a Igualdade das Mulheres e dos Homens na 
Vida Local;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.------------------------------
3.9. – Designação de representante da Assembleia Municipal para integrar CPCJ – Comissão 
de Proteção de Crianças e Jovens de Beja;---------------------------------------------------------------------
A Assembleia deliberou, por maioria e escrutínio secreto, designar a senhora Maria João Lança 
para integrar CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Beja.------------------------------ 
 

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

A Mesa da Assembleia Municipal 
 

  


