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Ata em minuta;------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nos termos e para os efeitos do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, foram aprovadas na sessão pública ordinária da assembleia 

municipal realizada em vinte e três de setembro de dois mil e dezanove, 

as propostas a seguir discriminadas, constituindo o presente documento, 

a ata em minuta:-------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2. – Proposta de aprovação de repartições de encargos dos empréstimos 

ao Banco Europeu de Investimentos, no âmbito do previsto na Resolução 

14/2001 do Tribunal de Contas, para submeter à Assembleia Municipal:-----

3.2.1. – Implementação de percursos acessíveis na cidade de Beja – centro 

histórico e envolventes;--------------------------------------------------------------------------------------

Aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------

3.2.2. – Reabilitação e refuncionalização do edifício da piscina descoberta;-

Aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------

3.2.3. – Zona de Acolhimento Empresarial Norte;--------------------------------------------

Aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------

3.2.4. – Empreitada de Zona de Acolhimento Empresarial Norte;------------------

Aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------

3.3. – Proposta de aprovação de contratação de empréstimo BEI para 

reabilitação do edifício do Mercado Municipal de Beja;----------------------------------

Aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------

3.4. – Proposta de aprovação definitiva do Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios para submeter à Assembleia Municipal;---------------

Aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------

3.5. – Proposta de aprovação definitiva da Operação de Reabilitação 

Urbana da Rua da Lavoura para submeter à Assembleia Municipal;--------------

Aprovada por maioria com duas abstenções (bancadas do BE e PSMCT).---

3.6. – Proposta de adesão do Município de Beja à Agência Regional de 

Promoção Turística do Alentejo, para submeter à Assembleia Municipal;----

Aprovada por maioria com uma abstenção (bancada PSD).--------------------------

3.7. – Eleição de um Presidente de Junta (e substituto) para representar as 

freguesias do Concelho de Beja no XXIV Congresso da Associação Nacional 

de Municípios Portugueses;-------------------------------------------------------------------------------

Eleito o Presidente da Junta de Freguesia de Beringel, Vítor Manuel 

Ramires Morais Besugo e como seu suplente o Presidente da União das 
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Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João Baptista, Jorge Manuel 

Marques Parente.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nos termos do nº 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, eu, 

João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, nomeado por deliberação 

de câmara, datada de 25 de outubro de 2017, para secretariar as sessões 

do órgão deliberativo, redigi.----------------------------------------------------------------------------- 
 

Paços do Concelho de Beja, em vinte e três de setembro de dois mil e 

dezanove.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Presidente da Assembleia Municipal 

 
Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova 

 

 


