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PROJETO PRELIMINAR DE CONSTITUIÇÃO DE ARU DO BAIRRO DO PELAME  

 

INTRODUÇÃO 

Ao abrigo do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (Decreto-Lei 307/2009, de 2 de outubro, na 

redação dada pela Lei 32/2012, de 14 de agosto) é proposta a delimitação da área de reabilitação 

urbana (ARU) do Bairro do Pelame. 

Conjunto de média dimensão composto por casas em banda de dois pisos, com logradouro no tardoz, 
formando quarteirões, com componente de habitação económica de promoção pública estatal (FFH / 
Operação SAAL), inventariado pelo Sistema de Informação do Património Arquitetónico da Direção-
Geral do Património Cultural. 

Trata-se de zona urbana consolidada, classificada na planta de ordenamento da cidade de Beja do PDM 

como solo urbanizado: espaço residencial e espaço de uso especial sendo o acesso projetado 

implantado em solo rural- área Agricola. 

 

ESPAÇO URBANO 

O Bairro do Pelame era, na sua génese um bairro com uma localização periurbana junto á linha do 

caminho de ferro que se foi desenvolvendo temporalmente em varias fases distintas.  

A primeira foi desenvolvida provavelmente em torno de uma atividade ancestral ligada ao 

processamento do couro num contexto de complementaridade com o espaço limítrofe das alcaçarias, 

correspondendo à parte da lavagem e preparação, incluindo a salmoura e a secagem cuja localização se 

justificava num espaço periférico e afastado das áreas residenciais mais consolidadas.  

A segunda fase ocorreu possivelmente nas décadas de trinta ou quarenta  baseada numa intervenção da 

Câmara Municipal de “criação de habitação para indigentes. 

A expansão do Bairro, nos finais da década de sessenta e primeira metade dos anos setenta resultou da 

afluência da população oriunda do espaço rural de Beja e de outros concelhos, em resultado da 

mecanização acelerada que ocorreu na agricultura nesse período. 

Em 13 de dezembro de 1974, foi constituída a associação de moradores, com o nome "Bairro do 
Pelame", cujos estatutos foram publicados em Diário da República em 3 de janeiro de 1975.
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Em 1976, foi conferido o controlo das operações SAAL às autarquias, por Despacho ministerial, 
publicado em DR 1ª série n.º 253/76, de 27 de outubro. 

Após esta data, chegou ao Pelame uma equipa SAAL, como um serviço descentralizado que, através de 
apoios de projeto e técnico dado pelas brigadas que atuavam nos bairros degradados, foi construindo 
novas casas e novas infraestruturas, contribuindo para melhorar as condições de habitabilidade.
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Neste período, num curto espaço de tempo, alguns alojamentos menos qualificados transformaram-se 
em  habitações com o mínimo de condições indispensáveis. 

 Ao mesmo tampo, a Câmara Municipal concedeu o direito de superfície, em regime de propriedade 
coletiva, para se promover a construção de moradias que correspondeu a uma nova fase de expansão 
deste bairro já com um ordenamento de cariz urbano diferente da ocupação inicial 

 

Para além da componente habitacional, foram ainda contempladas outras construções para a 
comunidade com a escola primária. 
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A expansão da cidade que se foi desenvolvendo neste setor nascente da cidade com as várias fases da 
expansão do Bairro da Conceição de iniciativa Municipal e da Misericórdia, o desenvolvimento de um 
grande loteamento particular, A Urbanização Quinta DÉl REy e mais recentemente a elaboração pela 
Câmara Municipal do Plano de Pormenor de Ligação do Bairro do Pelame à Quinta Dél Rey, tiveram 
como objetivo integrar do ponto de vista urbano e social este bairro, no contexto da cidade, 
minimizando o isolamento a  que a localização do lado exterior da linha férrea e a existência de poucos 
acessos o votava. 

A intenção de transformação da linha férrea atualmente fora de serviço, numa pista para modos suaves 
de circulação, para o desenvolvimento da qual já existe um contrato de concessão assinado com as 
Infraestruturas de Portugal, será de certo mais um passo para atingir esse objetivo 

Finalmente será necessário melhorar a questão dos acessos à cidade o que se pretende atingir com a 
construção de uma nova via a projetar. 

 

OPÇÕES ESTRATÉGICAS PARA A REABILITAÇÃO URBANA  

Do artigo 3.º do regime jurídico da reabilitação urbana podemos identificar a prossecução dos seguintes 
objetivos: 

a) Assegurar a reabilitação dos edifícios que se encontram degradados ou funcionalmente 
inadequados; 

b) Reabilitar tecidos urbanos degradados ou em degradação; 

c) Melhorar as condições de habitabilidade e de funcionalidade do parque imobiliário e dos 
espaços não edificados; 

f) Modernizar as infraestruturas urbanas; 

g) Requalificar os espaços verdes, os espaços urbanos e os equipamentos de utilização coletiva; 

k) Qualificar e integrar as áreas urbanas especialmente vulneráveis, promovendo a inclusão social e 
coesão territorial; 

o) Promover a melhoria geral da mobilidade, nomeadamente através de uma melhor gestão da via 
pública e dos demais espaços de circulação. 

 

Numa zona urbana delimitada, que justifica uma intervenção integrada de qualificação, face à 
degradação de edifícios e de falta de equipamentos de utilização coletiva e de espaços urbanos e verdes 
de utilização coletiva, deverá ser desenvolvida uma operação de reabilitação urbana que identificará um 
conjunto de ações articuladas no sentido dos objetivos gerais a aplicar à área de intervenção. 

O programa a elaborar definirá os domínios estratégicos fundamentais e as metas a alcançar e prazos 
para a sua execução faseada quer no que respeita a investimentos públicos quer no que respeita a 
investimentos privados na reabilitação do edificado e com especial atenção aos espaços urbanos, na 
qualificação de equipamentos usufruto de residentes e visitantes, garantindo uma estratégia integrada 
de atuação na área identificada.  

 

CRITÉRIOS DE DELIMITAÇÃO DA ARU  

A definição da Área de Reabilitação Urbana do Bairro do Pelame teve como critério incluir todo o Bairro 

do Pelame, as áreas envolventes a afetar á utilização coletiva tanto como zonas verdes de lazer como 

para a instalação de equipamentos, assim como a zona em que se prevê a ligação viária do Bairro à zona 

mais central da cidade, atravessando a linha férrea, abrangendo assim uma área total de 11,77 ha. 
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Características gerais da ARU  

Área  - ha Nº de Edifícios Nº Fogos Nº Comércios Nº Serviços Nº Armazéns 

11,77 241 546 3 32 22 

 

A área delimitada apresenta um total de 241 edifícios, dos quais 19 se encontram devolutos e 40 em 

mau estado de conservação.  

 

BENEFÍCIOS FISCAIS  

De acordo com a alínea c) do nº 2 do artigo 13º do Regime Jurídico de Reabilitação Urbana, a proposta 

de delimitação de uma ARU tem que ser instruída com o quadro dos benefícios fiscais associados aos 

impostos municipais, nos termos da alínea a) do artigo 14º, ou seja no que se refere ao imposto 

municipal sobre imoveis (IMI) e ao imposto municipal sobre transmissões onerosas de imóveis (IMT).  

Assim, de acordo com a alínea b) do referido artigo 14º a delimitação da ARU, confere aos proprietários 

e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre edifícios ou frações nela compreendidos, sem 

prejuízo de outros benefícios e incentivos relativos ao património cultural, o direito ao acesso aos 

apoios e incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana, sendo que em matéria de benefícios 

fiscais se aplica o disposto nos nºs 7) e 8) do artigo 71º dos Estatutos dos Benefícios Fiscais ou seja: 

 Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação são passiveis de isenção de imposto municipal 

sobre imóveis por um período de cinco anos, a contar do ano, inclusive, da conclusão da mesma 

reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional de cinco anos.  

 São isentas do IMT as aquisições de prédio urbano ou de fração autónoma de prédio urbano 

destinado exclusivamente a habitação própria e permanente, na primeira transmissão onerosa do 

prédio reabilitado, quando localizado na área de reabilitação urbana.  

Para efeitos da aplicação destes benefícios consideram-se ações de reabilitação, as intervenções 

destinadas a conferir adequadas características de desempenho e de segurança funcional, estrutural e 

construtiva a um ou vários edifícios, ou às construções funcionalmente adjacentes incorporadas no seu 

logradouro, bem como às suas frações ou a conceder-lhe novas aptidões funcionais, com vista a permitir 

novos usos ou o mesmo uso com padrões de desempenho mais elevados.  

Estas ações de reabilitação terão que ter sido iniciadas após 1 de Janeiro de 2008 e concluídas até 31 de 

Dezembro de 2020.  

A comprovação do início e da conclusão das ações de reabilitação é da competência da Câmara 

Municipal como entidade gestora deste programa de reabilitação urbana incumbindo-lhe certificar, 

mediante vistoria, o estado dos imóveis antes e após as obras.  

Esse estado é refletido no nível de conservação do prédio ou fração autónoma e de acordo com o artigo 

5º do DL nº 266-B/2012 de 31 de Outubro são: Nível 5 - Excelente, Nível 4 – Bom, Nível 3 – Médio, Nível 

2 – Mau, Nível 1 – Péssimo.  

Para determinação do nível de conservação será aplicada a ficha de avaliação anexa, publicada pela 

portaria 1192-B/2006, de 3 de Novembro e que seguirá as instruções de aplicação do Método de 

Avaliação do Estado de Conservação de Imóveis.  

Caso resulte da operação um estado de conservação dois níveis acima do atribuído antes da intervenção 

será emitida uma certidão comprovativa, que a Câmara Municipal deverá enviar, no prazo de 30 dias 

para o serviço de Finanças da área para efeitos da efetivação dos referidos benefícios fiscais.  
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Quando forem solicitados benefícios fiscais por motivos de realização de obras de reabilitação o 

interessado deverá fornecer prova de titularidade do imóvel e limites cadastrais. 


