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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 artigo 24º do 
Regimento, que a Assembleia Municipal vai reunir ordinariamente no dia 
21 de junho de 2022, pelas 18.00 horas, no Salão Nobre do 
edifício do ex-Governo Civil, 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 3/2022; 
 
1.2. – Intervenção dos membros da Assembleia Municipal; 
 

2. – Período de Intervenção do Público (artigo 49º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro); 
 
No caso de um cidadão/munícipe surdo pretender assistir à sessão deverá informar até 
segunda-feira, dia 20 de junho, através do email: assembleiabeja@cm-beja.pt para que se 
possa garantir a presença de um intérprete de língua gestual. 
 

3. – Ordem do Dia (artigo nº 53º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro); 
 
3.1. – Informação escrita do presidente da câmara municipal acerca da 
atividade desta e da situação financeira do município (artigo 25º, nº 2, alínea c) 

da lei nº 75/2013, de 12 de setembro); 
 
3.2. – Proposta de aprovação do Relatório de Gestão e Prestação de 
Contas Consolidado do Município de Beja relativo ao ano 2021; 
 
3.3. – Certificação Legal das Contas e Parecer do Revisor Oficial; 
 
3.4. – Acordo para o exercício das novas competências pela CIMBAL – 
Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo – Proposta de deliberação 
nos termos da Lei nº 50/2018 de 16 de agosto – Lei-quadro da 
transferência de competências para as Autarquias Locais e para as 
Entidades Intermunicipais, no âmbito das Novas Competências dos órgãos 
das Entidades Intermunicipais consagradas no nº 2 do artigo 30º e nos 
Decretos-Lei Setoriais; 
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3.5. – Recurso a crédito de longo prazo destinado ao financiamento da 
obra de reabilitação e alteração do edifício sito na Praça da República, nº 
25 a 28, em Beja; 
 
3.6. – Consulta prévia para aquisição de serviços de fornecimento de gás 
ao abrigo do Acordo Quadro da Central de Compras da CIMBAL – 
Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo – proposta de repartição e 
encargos; 
 
3.7. – Pedido de Declaração de Interesse Público Municipal, solicitado pela 
AgdA – Águas Públicas do Alentejo, para a execução da empreitada de 
Reforço da Fiabilidade da Adução a Beja; 
 
3.8. – Proposta de adesão à Carta Europeia para a Igualdade das Mulheres 
e dos Homens na Vida Local; 
 

3.9. – Designação de representante da Assembleia Municipal para integrar 
CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Beja; 

 
O presente Edital vai ser afixado nos lugares de estilo e nos termos da Lei. 
 
Paços do Concelho de Beja, aos catorze dias do mês de junho do ano dois 
mil e vinte e dois. 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Presidente da Assembleia Municipal 

 
Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova 


