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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 pública ordinária da assembleia 

municipal realizada em vinte e cinco de novembro de dois mil e 

dezanove, as propostas a seguir discriminadas, constituindo o presente 

documento, a ata em minuta:----------------------------------------------------------------------------

3.2. – Proposta de aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento 

da Câmara Municipal de Beja para o ano 2020;-----------------------------------------------

Aprovada por maioria com 15 votos a favor da bancada do PS, 15 

abstenções das bancadas da CDU e PSD e 2 votos contra das bancadas do 

BE e PSMCT.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3. – Proposta de aprovação de Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de 

Beja para o ano 2020;-----------------------------------------------------------------------------------------

Aprovada por maioria com 15 votos a favor da bancada do PS, 3 

abstenções das bancadas do BE, PSMCT e PSD e 14 votos contra da 

bancada da CDU.-------------------------------------------------------------------------------------------------

3.4. – Proposta de fixação de impostos municipais a aplicar no Município 

de Beja em 2020 – IMI, Derrama e IRS;-------------------------------------------------------------

Fixação do valor do IMI em 0,33%, para os prédios urbanos:-------------------------

Aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------

Majoração em 30% da taxa de IMI em vigor a aplicar a prédios urbanos 

degradados:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovada por maioria com 17 votos a favor das bancadas do PS, BE e 

PSMCT, e 15 abstenções das bancadas da CDU e PSD.-----------------------------------

Aplicação do artigo 112º-A do CIMI, no Município de Beja:----------------------------

Aprovada por maioria com 16 votos a favor das bancadas do PS e PSD, 

14 votos contra da bancada da CDU e 2 abstenções das bancadas do BE e 

PSMCT.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Derrama:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovada por maioria com 31 votos a favor das bancadas do PS, CDU, BE 

e PSMCT e 1 voto contra da bancada do PSD.-------------------------------------------------

IRS:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------

3.5. – Definição dos objetivos estratégicos para o biénio 2019/2020;-----------

Aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------

3.6. – Relatório de Gestão do Município de Beja relativo ao 1º Semestre de 
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2019;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

3.7. – Relatório de conclusões e recomendações de Auditoria sobre a 

situação económica e financeira do Município de Beja;----------------------------------

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

3.8. – Autorização genérica para dispensa de autorização prévia da 

Assembleia Municipal no âmbito da Lei dos Compromissos;--------------------------

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

3.9. – Proposta de aprovação de repartição de encargos da empreitada de 

reabilitação e refuncionalização do edifício da Piscina descoberta;---------------

Aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------

3.10. – Proposta de aprovação de Regulamentos:-------------------------------------------

3.10.1. – Regulamento de Cedência de Espaços do Parque de Feiras e 

Exposições de Beja;---------------------------------------------------------------------------------------------

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

3.10.2. – Regulamento do Orçamento Participativo do Município de Beja; 

Aprovada por maioria com 15 votos a favor da bancada do PS, 2 votos 

contra da bancada do BE e PSMCT e 15 abstenções das bancadas da CDU 

e PSD.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.10.3. – Regulamento Interno de funcionamento do apartamento de 

transição para vítimas de violência doméstica;------------------------------------------------

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

3.11. – Eleição de um representante da Assembleia Municipal para 

integrar o Conselho Municipal para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 

do Município de Beja;-----------------------------------------------------------------------------------------

Eleito o senhor Afonso Henriques Rabaçal, como representante da 

Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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.----------------------------------------------------------------------------- 
 

Paços do Concelho de Beja, em vinte e cinco de novembro de dois mil e 

dezanove.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Presidente da Assembleia Municipal 

 
Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova 

 


