
Assembleia Municipal de Beja  Telefone: 284311812 
Praça da República  email: assembleiabeja@cm-beja.pt 

7800-427 Beja  home page: www.cm-beja.pt 

Município de Beja 
Assembleia Municipal 

 

EDITAL 
 

MARIA DA CONCEIÇÃO GUERREIRO CASA NOVA, Presidente da 
Assembleia Municipal de Beja, FAZ SABER, nos termos do nº 1 do artigo 
39º do Regimento, que a Assembleia Municipal de Beja vai reunir em 
sessão ordinária dia 22 de fevereiro de 2021, pelas 17.00 horas, por 
videoconferência através da plataforma ZOOM (artigo 3º, nº 1 da Lei nº 
1-A/2021, de 13 de janeiro), com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
 
 

1. – Período de Intervenção do Público (artigo 49º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro); 

 

No sentido de serem asseguradas condições para a intervenção do público 
prevista nos pontos 1 e 2 do artigo 49º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, deverão os 
interessados fazer a sua pré-inscrição junto dos serviços de apoio à 
Assembleia Municipal através do email: assembleiabeja @cm-beja.pt, até 
às 17 horas do dia 19 de fevereiro, para que lhes possa ser enviado o link 
de acesso à reunião. A Comunicação Social poderá assistir mediante 
inscrição prévia sem direito de intervenção. 

 
 

2. – Período de Antes da Ordem do Dia (artigo nº 52º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro); 

 

2.1. – Apreciação e votação da ata nº 5/2020; 

 

2.2. – Intervenção dos membros da Assembleia Municipal; 
 
 

3. – Ordem do Dia (artigo nº 53º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro); 

 

3.1. – Relatório da Atividade Municipal e questões ao executivo municipal 
(artigo 25º, nº 2, alínea c) da lei nº 75/2013, de 12 de setembro); 
 

3.2. – Relatório de Gestão do Município de Beja – 1º semestre de 2020 
(para conhecimento); 
 

3.3. – Relatório de Conclusões e Recomendações de Auditoria sobre a 
situação económica e financeira – 1º semestre de 2020 (para 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); 
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3.5. – 1ª Revisão ao Orçamento da Despesa e da Receita e às Grandes 
Opções do Plano (PPI e AMR) 2021; 

 

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

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.; 
 

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

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

 

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 (para 

conhecimento); 
 

O presente Edital vai ser afixado nos lugares de estilo e nos termos da Lei. 
 

Paços do Concelho de Beja, aos quinze dias do mês de fevereiro do ano 
dois mil e vinte e um. 

 

Com os melhores cumprimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Presidente da Assembleia Municipal 

 
Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova 


