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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 extraordinária da assembleia municipal realizada em vinte e 
dois de dezembro de dois mil e vinte e um, as propostas a seguir discriminadas, constituindo o 
presente documento, a ata em minuta:--------------------------------------------------------------------------
2.1. – Proposta de aprovação do Regimento da Assembleia Municipal para o mandato 
2021/2025;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com 12 abstenções da bancada da Coligação Democrática 
Unitária.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2. – Proposta de aprovação do Regulamento Provisório do Conselho Municipal Segurança de 
Beja;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com 12 abstenções da bancada da Coligação Democrática 
Unitária.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.3. – Proposta de aprovação do Regulamento do Parque de Campismo Municipal de Beja;------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.----------------------------------------------------------------------
2.4. – Proposta de fixação de impostos municipais a aplicar no Município de Beja em 2022 – 
IMI, Derrama e IRS;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
IMI: 0,32%, para os prédios urbanos.------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.----------------------------------------------------------------------
Majorar 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 por unanimidade.----------------------------------------------------------------------
Aplicação do artigo 112º-A do CIMI, no Município de Beja;-------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com 12 votos contra da bancada Coligação Democrática 
Unitária.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Derrama: 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;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.----------------------------------------------------------------------
IRS: Fixação de uma participação de 5% do IRS.----------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.----------------------------------------------------------------------
2.5. – Delegação de Competências da Assembleia Municipal no Presidente da Câmara 
Municipal no âmbito da repartição plurianual de encargos de valor inferior a 99 759,58 €;-------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.----------------------------------------------------------------------
2.6. – Propostas de aprovação de repartições de encargos:------------------------------------------------
2.6.1. – Procedimento por consulta prévia para aquisição de serviços de vigilância ao abrigo do 
Acordo Quadro para os anos de 2022 e 2023;------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.----------------------------------------------------------------------
2.6.2. – Concurso público para aquisição de serviços de limpeza de instalações municipais do 
Município de Beja;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com 16 abstenções das bancadas da Coligação 
Democrática Unitária e da Coligação Consigo Beja Consegue.--------------------------------------------
2.6.3. – Procedimento por consulta prévia para assessoria técnica para elaboração da 
documentação de fundamentação técnica, submissão e acompanhamento da execução física e 
financeira da candidatura do Parque Empresarial de Beja;--------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com 16 abstenções das bancadas da Coligação 
Democrática Unitária e da Coligação Consigo Beja Consegue.--------------------------------------------
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2.6.4. – Candidatura da Câmara Municipal de Beja à DGArtes – Direção Geral das Artes, ao 
Programa de Apoio à Programação da RTCP (Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses) e 
respetiva repartição de encargos;---------------------------------------------------------------------------------
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 22 de outubro de 
2021, para secretariar as sessões do órgão deliberativo, redigi.------------------------------------------- 
 
Paços do Concelho de Beja, em vinte e dois de dezembro de dois mil e vinte e um.----------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Presidente da Assembleia Municipal 

 
Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova 


