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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 ordinária da assembleia municipal 

realizada em vinte e oito de setembro de dois mil e vinte, as propostas a 

seguir discriminadas, constituindo o presente documento, a ata em 

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

3.2. – Proposta de aprovação da Operação de Reabilitação Urbana do 

Flávio dos Santos;------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------

3.3. – Propostas de aprovação definitivas de Planos de Intervenção em 

Espaços Rústicos:-------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.1. – Herdade da Fonte dos Frades;--------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com um voto contra (bancada do 

BE).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.2. – Herdade da Mingorra;---------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com uma abstenção (bancada do 

BE).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.3. – Hotel Vila Galé – Santa Vitória;-------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.-------------------------------------------------------

3.4. – Proposta de aprovação do aditamento ao contrato de concessão da 

exploração de estacionamento tarifado de superfície celebrado entre o 

Município de Beja e a DataRede, S.A.;---------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com uma abstenção (bancada do 

BE).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.5. – Proposta de aprovação da atualização de repartição de encargos da 

empreitada de implementação de percursos acessíveis na cidade de Beja – 

centro histórico e envolvente 1ª fase (Percurso Beja Antiga) – Fase 1A;------- 

2020 …………………………………………………………………………………………………. 565.322,00 € + IVA 

2021 …………………………………………………………………………………………………. 202.828,08 € + IVA 

Foi deliberado aprovar 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.----------------------------------------------------------------------------- 
 



 

Página 2 de 2 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Presidente da Assembleia Municipal 

 
Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova 


