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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 1 do artigo 

39º do Regimento, que a Assembleia Municipal de Beja vai reunir em 

sessão ordinária dia 25 de novembro de 2019, pelas 18.00 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. – 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 n
o
 6/2019; 

 

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. – Proposta de aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento 

da Câmara Municipal de Beja para o ano 2020; 
 

3.3. – Proposta de aprovação de Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de 

Beja para o ano 2020; 
 

3.4. – Proposta de fixação de impostos municipais a aplicar no Município 

de Beja em 2020 – IMI, Derrama e IRS; 
 

3.5. – Definição dos objetivos estratégicos para o biénio 2019/2020; 
 

3.6. – Relatório de Gestão do Município de Beja relativo ao 1º Semestre 

de 2019 (para conhecimento); 

 
3.7. – Relatório de conclusões e recomendações de Auditoria sobre a 

situação económica e financeira do Município de Beja (para conhecimento); 

 



P á g i n a  | 2 

 

 
 

3.8. – Autorização genérica para dispensa de autorização prévia da 

Assembleia Municipal no âmbito da Lei dos Compromissos (para 

conhecimento); 

 

3.9. – Proposta de aprovação de repartição de encargos da empreitada de 

reabilitação e refuncionalização do edifício da Piscina descoberta; 

 

3.10. – Proposta de aprovação de Regulamentos: 

 
3.10.1. – Regulamento de Cedência de Espaços do Parque de Feiras e Exposições de 

Beja; 

 

3.10.2. – Regulamento do Orçamento Participativo do Município de Beja; 

 

3.10.3. – Regulamento Interno de funcionamento do apartamento de transição para 

vítimas de violência doméstica; 

 

3.11. – Eleição de um representante da Assembleia Municipal para 

integrar o Conselho Municipal para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 

do Município de Beja; 

 

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

Paços do Concelho de Beja, aos dezoito dias do mês de novembro do ano 

dois mil e dezanove. 

 

Com os melhores cumprimentos 
 

 

 

 

 

 

 

 

A Presidente da Assembleia Municipal 

 
Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova 


