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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 seis de fevereiro de dois mil e vinte, as 

propostas a seguir discriminadas, constituindo o presente documento, a 

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

3.2. – Proposta de aprovação de repartição de encargos do empréstimo ao 

BEI, relativo à reabilitação do edifício do Mercado Municipal de Beja, no 

âmbito do previsto na Resolução 14/2001 do Tribunal de Contas;----------------

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

3.3. – Proposta de aprovação de Regulamentos:---------------------------------------------

3.3.1. – Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do 

Ensino Superior do Município de Beja de Famílias Carenciadas ou 

Numerosas;----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado por maioria com 16 votos a favor das bancadas do PS e PSD e 

14 votos contra das bancadas da CDU do BE e PSMCT.----------------------------------

3.3.2. – Regulamento de fornecimento de refeições escolares às crianças 

do pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico;--------------------------------------------------

Aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------

3.3.3. – Regulamento Municipal de Acesso às Portas de Mértola (Baixa de 

Beja) e das Intervenções no Espaço Público;----------------------------------------------------

Aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------

3.4. – Proposta de adesão do Município de Beja à Rede de Museus do 

Baixo Alentejo;----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

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 seis de fevereiro de dois mil e 

vinte.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Presidente da Assembleia Municipal 

 
Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova 


