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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 catorze de dezembro de dois mil e vinte, 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 2021;-----------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com 15 votos a favor da bancada do 

PS e 17 abstenções das bancadas da CDU, PSD, BE e PSMCT.-----------------------

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

Beja para o ano 2021;-----------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com 16 votos a favor das bancadas 

do PS e PSD e 16 abstenções das bancadas da CDU, BE e PSMCT.----------------

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

de Beja em 2021 – IMI, Derrama e IRS;-------------------------------------------------------------

Fixação do valor do IMI em 0,32%, para os prédios urbanos:-------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com 31 votos a favor das bancadas 

do PS, CDU, BE e PSMCT e 1 voto contra da bancada do PSD.----------------------

Elevar, anualmente, ao triplo a taxa de IMI em vigor previstas para prédios 

urbanos que se encontrem em ruínas ou devolutos há mais de um ano, 

considerando-se devolutos ou em ruínas, os prédios como tal definidos 

em diploma próprio (de acordo com o previsto no nº 3 do artigo 112º do 

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

urbanos degradados, que independentemente da sua localização não 

cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de 

pessoas e bens (nº 8 do artigo 112º do CIMI):--------------------------------------------------

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

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

Foi deliberado aprovar 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:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fixação de 1,35% sobre o lucro tributável das empresas com volume de 

negócios superior a 150.000,00 € e isenção para as empresas com volume 

de negócios inferior ou igual a esse montante, de acordo com o artigo 7º 

do regulamento de atribuição de benefícios fiscais do Município de Beja, 
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que entrou em vigor a 04 de agosto de 2020.--------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com 31 votos a favor das bancadas 

do PS, CDU, BE e PSMCT e 1 voto contra da bancada do PSD.----------------------

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

Fixação de uma participação de 5% do IRS.------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com 31 votos a favor das bancadas 

do PS, CDU, BE e PSMCT e 1 abstenção da bancada do PSD.-------------------------

3.5. – Transferência de competências para os órgãos municipais e para as 

entidades intermunicipais no domínio da ação social – proposta de 

rejeição;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado rejeitar por unanimidade.--------------------------------------------------------

3.6. – Propostas de adjudicação:-----------------------------------------------------------------------

3.6.1. – Recurso ao crédito de longo prazo destinado ao financiamento da 

obra de Reabilitação do edifício das “Modas Felício” sito na Praça da 

República n
os

 25, 27 e 28 e Rua Dr. Afonso Costa n.ºs 2, 4, 6, 8, 10 e 12;-----

Esta proposta foi retirada.---------------------------------------------------------------------------------

3.6.2. – Recurso ao crédito de longo prazo destinado ao financiamento da 

obra de Reparação da Estrada Municipal entre Santa Vitória e a Mina da 

Juliana;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado adjudicar por unanimidade.-----------------------------------------------------

3.7. – Propostas de aprovação de repartições de encargos:--------------------------

3.7.1. – Empreitada de reabilitação do edifício sito na Praça da República, 

n
os

 25, 27 e 28 e Rua Dr. Afonso Costa, n
os

 2, 4, 6, 8, 10 e 12, em Beja;---------

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

3.7.2. – Empreitada de reabilitação da Estrada Municipal 529 entre Santa 

Vitória e Mina da Juliana;-----------------------------------------------------------------------------------

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

3.7.3. – Empreitada de substituição da cobertura em amianto na Escola 

Básica de Mário Beirão, em Beja;-----------------------------------------------------------------------

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

3.7.4. – Empreitada de substituição da cobertura em amianto na Escola 

Básica de Santiago Maior, em Beja;-------------------------------------------------------------------

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

3.8. – Nova atualização de repartições de encargos:---------------------------------------

3.8.1. – Empreitada de reabilitação do Mercado Municipal;---------------------------

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

3.8.2. – Empreitada de reabilitação e refuncionalização do edifício da 

Piscina Descoberta;---------------------------------------------------------------------------------------------

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

3.9. – Proposta de adesão do Município de Beja ao Protocolo entre a 
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ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses e a CIG – 

Comissão para a Cidadania e Igualdade do Género – Municípios Solidários 

com as Vitimas de Violência Doméstica;-----------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com 16 votos a favor das bancadas 

do PS e PSD e 16 abstenções das bancadas da CDU, BE e PSMCT.---------------- 

 

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 catorze de dezembro de dois mil e vinte.---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Presidente da Assembleia Municipal 

 
Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova 


