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EDITAL 
 

MARIA DA CONCEIÇÃO GUERREIRO CASA NOVA, Presidente da 

Assembleia Municipal de Beja, FAZ SABER, nos termos da alínea b) do no 

1, do artigo 10º do Regimento, por requerimento apresentado por um 

conjunto de eleitos deste órgão, que a Assembleia Municipal de Beja vai 

reunir em sessão extraordinária dia 30 de dezembro de 2020, pelas 17.00 

horas, via zoom (artigo 3º da Lei nº1-A/2020 de 19 de março, na sua atual 

redação) com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

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

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

2.1. – Discussão do Processo de Transferência de Competências para as 

Autarquias Locais e para as Entidades Intermunicipais, no domínio da 

Educação. 

Mais se informa que tendo em conta que a Assembleia Municipal vai 

reunir via zoom, para que possam ser asseguradas condições para a 

intervenção do público previsto 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 mail da Assembleia 

Municipal: assembleiabeja@cm-beja.pt, até às 14 horas do dia 29 de 

dezembro, para que lhes possa ser enviado o link de acesso à respetiva 

reunião, nos termos do artigo 3º nº 3 c) da Lei nº1-A/2020 de 19 de 

março, na sua atual redação. 

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

Paços do Concelho de Beja, aos 24 dias do mês de dezembro do ano dois 

mil e vinte.  

Com os melhores cumprimentos      A Presidente da Assembleia Municipal 

                
              Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova 


