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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 ordinária da assembleia 
municipal de 26 de fevereiro de 2018, as propostas a seguir discriminadas, 
constituindo o presente documento, a ata em minuta:-----------------------------------

3.3. – 1ª Revisão ao orçamento da despesa e da receita e ao Plano 
Plurianual de Investimento – 2018 – utilização do saldo do ano anterior;-----

Aprovada por maioria com as abstenções da bancada da CDU.-------------------

3.4. – Proposta de nova delimitação de ARU (Área de Reabilitação Urbana) 
do Centro Histórico II;-----------------------------------------------------------------------------------------
Aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------

3.5. – Proposta de delimitação de ARU (Área de Reabilitação Urbana) de 
Beringel;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------

3.6. – Pedidos de Interesse Público Municipal:-------------------------------------------------
3.6.1. – Solicitado pela empresa Luso-Insular, Projetos e Investimentos, SA, 
para instalação de Central Fotovoltaica do Ulmo;--------------------------------------------

Reprovado por maioria com uma abstenção.-------------------------------------------------

3.6.2. – Solicitado pela empresa JFJ Agro, Ldª, no âmbito do Projeto de 
construção de um estabelecimento industrial destinada a Adega e Lagar;---

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

3.7. – Ratificação de despachos relativos a sinalização de trânsito vertical e 
horizontal no Concelho de Beja;------------------------------------------------------------------------

Ratificado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------

3.8. – Proposta de aprovação de repartição de encargos relativas a cinco 
procedimentos de prestação de serviços de dinamização da atividade 
“Cante na Escola”;-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

3.9. – Proposta de atribuição do nome, Engenheiro Manuel Castro e Brito, 
ao Parque de Feiras e Exposições de Beja;--------------------------------------------------------

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

3.10. – Indicação de representante da Assembleia Municipal para a 
Comissão Alargada da CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens;--

Aprovado por unanimidade a indicação da eleita Gina Alice Esteves 

Quental Mateus.-------------------------------------------------------------------------------------------------

3.11. – Proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda e pelo Movimento 
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Por São Matias Com Todos de calendarização de atividades preparatória 
do orçamento participativo;-------------------------------------------------------------------------------

Aprovada por maioria com os votos contra da bancada da CDU.----------------- 

 

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 fevereiro de 2018.-------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Presidente da Assembleia Municipal 

 
Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova 

 
 
 
 
 
 


