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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 não pública dia 22 de junho de 2020, pelas 17.00 
horas, no auditório do Pax-Júlia Teatro Municipal, com a seguinte 

Ordem de Trabalhos: 
 
 

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

 

1.1. – Apreciação e votação da ata nº 1/2020; 

 

1.2. – Intervenção dos membros da Assembleia Municipal; 
 

 

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

 

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

 

2.2. – Proposta de aprovação do Relatório de Gestão e Prestação de 

Contas do Município de Beja relativo ao ano 2019; 

 

2.3. – Certificação Legal das Contas e Parecer do Revisor Oficial; 
 

2.4. – 1ª Revisão ao Orçamento da Receita/Despesa e às Grandes Opções 

do Plano (PPI e AMR); 

 

2.5. – 2ª Revisão ao Orçamento da Receita/Despesa e às Grandes Opções 

do Plano (PPI); 

 

2.6. – Proposta de alteração do Mapa de Pessoal relativo ao ano 2020; 

 

2.7. – Propostas de abertura de procedimentos concursais para 

recrutamento de cargos de direção intermédia de 3º e 4º graus; 
 

2.8. – Proposta de prorrogação da aceitação de competências no âmbito 

da descentralização de competências no domínio da educação; 

 

2.9. – Proposta de aprovação definitiva da Operação de Reabilitação 

Urbana do Bairro de São Miguel à Estrada da Carocha; 
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2.10. – Proposta de aprovação definitiva do Plano de Intervenção em 

Espaço Rural da Herdade de Vale de Travessos; 

 

2.11. – Proposta de aprovação de atualização de repartições de encargos: 

 

2.11.1. – Reabilitação do Mercado Municipal; 

 

2.11.2. – Reabilitação e refuncionalização do edifício da Piscina Descoberta; 

 

2.12. – Proposta de abertura de concurso público com publicitação 

internacional para aquisição do Serviço para a Exploração dos Transportes 

Públicos e Partilhados de Beja por Contrato de Prestação de Serviços; 

 

2.13. – Proposta de aprovação de Regulamentos: 

 

2.13.1. – Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos da RESIALENTEJO – Tratamento e 

Valorização de Resíduos, E.I.M.; 

 

2.13.2. – Regulamento de Atribuição de Benefícios Fiscais do Município de Beja; 

 

2.13.3. – Criação de taxa no contexto da concretização da transferência de 

competências do Estado para o Município Beja, no domínio da autorização de 

exploração das modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de jogo, 

nomeadamente rifas, tômbolas, sorteios, concursos publicitários, concursos de 

conhecimentos e passatempos, nos termos do Decreto-Lei nº 98/2018, de 27 de 

novembro; 

 

2.14. – Proposta de aprovação do Plano Municipal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios de Beja 2020; 
 

2.15. – Estatuto Direito de Oposição – Relatório de Avaliação Anual; 

 

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 junho do ano dois 

mil e vinte. 

 

Com os melhores cumprimentos        

 

 

A Presidente da Assembleia Municipal 

 
Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova 


