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Município de Beja 
Assembleia Municipal 

 

EDITAL 
 

MARIA DA CONCEIÇÃO GUERREIRO CASA NOVA, Presidente da Assembleia Municipal de Beja, FAZ 
SABER, nos termos do nº 2 do artigo 39º do Regimento, que a Assembleia Municipal de Beja vai reunir 
em sessão extraordinária dia 22 de dezembro de 2021, pelas 17.30 horas, no Salão Nobre do edifício 
do ex-Governo Civil, 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. – Proposta de aprovação do Regimento da Assembleia Municipal para o mandato 2021/2025; 
 
2.2. – Proposta de aprovação do Regulamento Provisório do Conselho Municipal Segurança de Beja; 
 
2.3. – Proposta de aprovação do Regulamento do Parque de Campismo Municipal de Beja; 
 
2.4. – Proposta de fixação de impostos municipais a aplicar no Município de Beja em 2022 – IMI, 
Derrama e IRS; 
 
2.5. – Delegação de Competências da Assembleia Municipal no Presidente da Câmara Municipal no 
âmbito da repartição plurianual de encargos de valor inferior a 99 759,58 €; 
 
2.6. – Propostas de aprovação de repartições de encargos: 
 

2.6.1. – Procedimento por consulta prévia para aquisição de serviços de vigilância ao abrigo do 
Acordo Quadro para os anos de 2022 e 2023; 
 
2.6.2. – Concurso público para aquisição de serviços de limpeza de instalações municipais do 
Município de Beja; 

 
2.6.3. – Procedimento por consulta prévia para assessoria técnica para elaboração da 
documentação de fundamentação técnica, submissão e acompanhamento da execução física e 
financeira da candidatura do Parque Empresarial de Beja; 

 
2.6.4. – Candidatura da Câmara Municipal de Beja à DGArtes – Direção Geral das Artes, ao 
Programa de Apoio à Programação da RTCP (Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses) e 
respetiva repartição de encargos; 

 

NOTA: Tendo em conta a situação epidemiológica do Concelho e para 
segurança de todos solicita-se que os membros da Assembleia Municipal 
e público apresentem certificado digital COVID ou em alternativa teste 
negativo. 
 

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

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

Com os melhores cumprimentos 
 

A Presidente da Assembleia Municipal 

 
Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova 


