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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 
13 de setembro de 2017, as propostas a seguir discriminadas, constituindo 
o presente documento, a ata em minuta:---------------------------------------------------------

2.1. – Apreciação e votação da ata nº 3/2017.-------------------------------------------------

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 no 2/2017, relativa à sessão 
da assembleia municipal realizada em vinte seis de junho de dois mil e 
dezassete, a qual foi previamente distribuída por todos os eleitos e de 
seguida, aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------------

3.2. – Propostas de Delimitação de ARU’s (Áreas de Reabilitação Urbana):--

3.2.1. – Bairro do Pelame: Os critérios para delimitação desta ARU foram a 
integração de todo o Bairro, as áreas envolventes a afetar à utilização 
coletiva tanto como zonas verdes de lazer como para instalação de 
equipamentos, assim como a área em que se prevê seja implantada a 
ligação viária entre o Bairro e a zona mais central da cidade.-------------------------

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

3.2.2. – Rua da Lavoura (alteração): Esta nova delimitação permite 
incorporar nesta área uma nova ligação urbana entre a cidade e a zona de 
acolhimento empresarial a norte, atualmente inviabilizada pelo IP8, 
através de uma passagem superior à linha do Alentejo. Tudo o resto se 
mantem como referido relativamente ao limite inicial.-----------------------------------
Aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------

3.2.3. – Flávio dos Santos: Os critérios para delimitação desta ARU foram a 
existência de terrenos de propriedade pública e municipal e de um 
conjunto de equipamentos que permitiram dar um contributo importante 
para a revitalização da área identificada. O critério de delimitação foi 
também incluir a zona circundante da Avenida Vasco da Gama constituída 
por um conjunto de moradias dos finais dos anos 40 e 50 que têm vindo a 
ser abandonadas ou ocupadas por serviços.-----------------------------------------------------

Aprovado por maioria com onze abstenções (bancadas do PS e PSD/CDS-

PP).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2.4. – Bairro de São Miguel à Estrada da Carocha: Os critérios para 
delimitação desta ARU foram a inclusão do Bairro de S. Miguel, 
componente residencial e espaço de atividades económicas do Bairro, os 
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espaços de atividades económicas de S. Miguel à estrada da Carocha e as 
áreas envolventes a afetar à utilização coletiva, espaços verdes e de lazer 
e a instalação de equipamentos, assim como uma área em que se prevê a 
ligação do Bairro a zonas mais centrais da cidade, assegurando a travessia 
da linha férrea.----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

3.3. - Propostas de aprovação de repartição de encargos:------------------------------

3.3.1. – Concurso Público para Prestação de Serviços de Seguros.-----------------

Ano 2017 – 35.000,00 €.-------------------------------------------------------------------------------------

Ano 2018 – 105.000,00 €.-----------------------------------------------------------------------------------

TOTAL: 140.000,00 €.------------------------------------------------------------------------------------------

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

3.3.2. – Concurso Público de Reabilitação de Imóveis para Instalação do 
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Local – Beja.-----------------------------------------

Ano 2017 – 104.624,55 €, c/IVA incluído.---------------------------------------------------------

Ano 2018 – 834.535,45 €, c/IVA incluído.---------------------------------------------------------

TOTAL: 939.160,00 €, c/IVA incluído.---------------------------------------------------------------- 

Aprovado por maioria com dezassete votos a favor (bancadas da CDU e 

MPBCT) e onze votos contra (bancadas do PS e PSD/CDS-PP).---------------------

3.3.3. – Concurso Público de empreitada da Zona de Acolhimento 
Empresarial.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ano 2017 – 329.289,00 €, c/IVA incluído.---------------------------------------------------------

Ano 2018 – 1.646.445,00 €, c/IVA incluído.------------------------------------------------------

TOTAL: 1.975.734,00 €, c/IVA incluído.-------------------------------------------------------------

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

3.3.4. – Concurso Público de Empreitada de Reabilitação de 9 Edifícios no 
Bairro Social Beja II – 2º Fase.----------------------------------------------------------------------------

Ano 2017 – 245.920,00 €, c/IVA incluído.---------------------------------------------------------

Ano 2018 – 368.880,00 €, c/IVA incluído.--------------------------------------------------------

TOTAL: 614.800,00 €, c/IVA incluído.----------------------------------------------------------------

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

3.3.5. – Ajuste Direto da Empreitada de Recuperação da Muralha do Clube 
Bejense.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ano 2017 – 115.275,00 €, c/IVA incluído.---------------------------------------------------------

Ano 2018 – 38.425,00 €, c/IVA incluído.--------------------------------------------------------

TOTAL: 153.700,00 €, c/IVA incluído.----------------------------------------------------------------

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

3.4. – Proposta de abertura de concurso para concessão do café-
esplanada Jardim do Bacalhau, em Beja.-----------------------------------------------------

Aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------
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3.5. – Proposta de adesão à Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis.------

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

3.6. – Proposta de alteração ao Regulamento de cargas e descargas das 
Portas de Mértola.----------------------------------------------------------------------------------------------

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

3.7. – Proposta de aprovação da 1ª alteração ao Regulamento Municipal 
da Restrição do Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos de Beja.-

Aprovado 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, datado de 22 de outubro de 2013, para secretariar as sessões 
do órgão deliberativo, redigi.----------------------------------------------------------------------------- 
 

Paços do Concelho de Beja, em 13 de setembro de 2017.------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 
Bernardo Mendes Loff Barreto 

 


