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EDITAL 
Periodicidade das reuniões de câmara 

(nº 2 e nº 3 do artigo 40º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro) 

 
 

PAULO JORGE LÚCIO ARSÉNIO, Presidente da Câmara Municipal de Beja, TORNA 

PÚBLICO, em cumprimento do estipulado no nº 2 e nº 3 do artigo 40º da Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro e de acordo com o artigo 12º do Regimento da Câmara Municipal de Beja, 

aprovado por unanimidade em reunião realizada em 22 de outubro de 2021 que, as reuniões 

da Câmara Municipal serão quinzenais, às quartas-feiras, alternadamente às 10:00h e às 

17:30h, sendo públicas, passando para o primeiro dia útil imediato quando coincidam com dia 

feriado ou de tolerância de ponto, e realizar-se-ão no edifício dos Paços do Concelho, sem 

prejuízo de virem a ocorrer nas freguesias rurais quando se considerar oportuno, ou por 

videoconferência ou outros meios de comunicação digital ou à distância adequados, nos 

termos do artigo 3º da Lei nº 1-A/2020, de 19 de março, alterada pela Lei nº 91/2021, de 17 de 

dezembro, sempre que a evolução epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e 

da doença COVID-19 no Concelho o justifique.------------------------------------------------------------------ 

Mais TORNA PÚBLICO, a calendarização das reuniões de câmara para o ano 2022:----------- 
 

 

Nos termos do nº 3 do artigo 40º da Lei 75/2013, este edital constará em permanência no Sítio 

da Internet do Município.--------------------------------------------------------------------------------------------

Paços do Concelho, 04 de janeiro de 2022.---------------------------------------------------------------------- 

 
 

O Presidente da Câmara 

 
 
 

Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal – Ano 2022 
MÊS JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ. 
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