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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 aprovados na sessão pública da assembleia municipal de 

26 de abril de 2017, as propostas a seguir discriminadas, constituindo o 

presente documento e os originais dos referidos documentos, a ata em 

minuta:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.1. – Apreciação e votação da ata nº 1/2017.-------------------------------------------------

De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro, colocou-se à consideração a ata n
o
 1/2017, relativa à sessão 

da assembleia municipal realizada em vinte e um de fevereiro de dois mil 

e dezassete, a qual foi previamente distribuída por todos os eleitos e de 

seguida, aprovada por maioria com duas abstenções.----------------------------------- 

 

3.2. – Proposta de aprovação do Relatório de Gestão e Prestação de 

Contas do Município de Beja relativo ao ano 2016.-----------------------------------------

Aprovado por maioria com vinte votos a favor (bancadas da CDU, 

PSD/CDS-PP e MPBCT) e oito abstenções (bancada do PS).------------------------------- 

 

 

3.3. – Certificação Legal das Contas e Parecer do Revisor Oficial.-------------------

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.4. – Comunicação de homologação de Relatório de Auditoria ao 

Município de Beja nº 2150/2015 da Inspeção-Geral de Finanças.------------------

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.5. – Pedido de reconhecimento de interesse público municipal, 

solicitado por URBEJA, Comércio de Produtos Alimentares Unipessoal, Ldª, 

com vista à regularização da unidade pecuária existente, no âmbito da 

aplicação, com caráter extraordinário, do regime excecional de 

regularização das atividades económicas (RERAE), de acordo com o 

expresso na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 165/2014, de 

5 de novembro, prorrogado ao abrigo da Lei nº 21/2016, de 19 de julho.----

Aprovado por maioria com vinte e sete votos a favor (bancadas da CDU, 

PS e PSD/CDS-PP) e uma abstenção (bancada do MPBCT).-------------------------------- 
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3.6. – Propostas de adesão do Município de Beja:-------------------------------------------

3.6.1. – Proposta de integração do Município de Beja na Rede AVEC – 

Alliance de Villes Euro-Mediterranées de Culture.-------------------------------------------

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

 

3.6.2. – Proposta de integração do Município de Beja na Federação 

Portuguesa da Festa da História.-----------------------------------------------------------------------

Aprovado por maioria com vinte votos a favor (bancadas da CDU, 

PSD/CDS-PP e MPBCT) e oito abstenções (bancada do PS).------------------------------- 

 

3.7. – Proposta de atribuição de Medalhas de Mérito Municipal 2017;---------

Ratificada por escrutínio secreto:---------------------------------------------------------------------

Atribuir a Medalha de Mérito Social à Associação Portas do Território de 

Desenvolvimento Regional.--------------------------------------------------------------------------------

Atribuir a Medalha de Mérito Social ao Centro Social e Cultural da 

Imaculada Conceição (Salvada).--------------------------------------------------------------------------

Atribuir a Medalha de Mérito Artístico e Cultural ao Coro do Carmo de 

Beja.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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, datado de 22 de outubro de 2013, para secretariar as sessões 

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

Paços do Concelho de Beja, em 26 de abril de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

Bernardo Mendes Loff Barreto 
 


