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Ata em minuta;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nos termos e para os efeitos do 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, foram aprovadas na reunião pública de câmara de três de 
outubro de dois mil e dezoito, as propostas a seguir discriminadas, 
constituindo o presente documento, a ata em minuta:-----------------------------------

2.1. – Proposta de fixação de impostos municipais a aplicar no Município 
de Beja em 2019:-------------------------------------------------------------------------------------------------

IMI: Foi proposto a fixação do valor de 0,8% para os prédios rústicos e 
0,34%, para os prédios urbanos. Foi proposto também a aplicação do 
artigo 112º-A do CIMI, no Município de Beja;--------------------------------------------------

Derrama: Foi proposto a fixação de uma derrama de 1,5% 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;----------------------------------------------------------------------------------------------------

IRS: Foi proposto a fixação de uma participação de 5% do IRS.----------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade à exceção da aplicação do 
artigo 112º-A do CIMI que foi aprovada por maioria com os votos contra 
dos vereadores da CDU. Mais foi deliberado submeter à Assembleia 
Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2. – Proposta de aprovação de protocolos:---------------------------------------------------

2.2.1. – Protocolo de colaboração a celebrar entre o CEBAL – Centro de 
Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo, Instituto Politécnico 
de Beja e o Município de Beja;---------------------------------------------------------------------------

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

2.2.2. – Protocolo de parceria a celebrar entre a EAPN – Rede Europeia Anti 
Pobreza e a Câmara Municipal de Beja;------------------------------------------------------------

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

2.3. – Pedidos de certidão de direitos de preferência:-------------------------------------

2.3.1. – Prédio sito na Rua do Norte, nº 24, em Beringel, solicitado por 
Manuel Castilho Viriato – Cabeça de Casal de Herança;----------------------------------

Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.-------

2.3.2. – Prédio sito no Lugar do Chafariz, lote 6, atualmente Praceta Luís 
António de Sousa, nº 4, em São Matias, solicitado por Cristina Manuel 
Gonçalves de Sousa Santos;-------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.-------

2.4. – Pedido de certidão de aumento de comproprietários do prédio 
denominado “Herdade da Ratinha” sito em Albernoa, solicitado por Maria 
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Esperança matias, Maria Antónia Chaves, Engrácia Esperança Gonçalves, 
José Manuel Esperança, Ricardo Filipe Esperança e Emanuel Ribeiro 
Esperança;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado deferir por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.5. – Pedido de patrocínio do X Festival Taurino, solicitado pela 
CERCIBEJA – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos 
Inadaptados;--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 
250,00 €.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.6. – Proposta de aprovação de acordo de pagamento de dívida a 
celebrar entre o Município de Beja e Mercedes José Sargento Garcia;----------

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

2.7. – Proposta de aprovação de Edital – Exumação de Cadáveres;---------------

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

2.8. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de 
licença da atividade de realização de espetáculo de natureza desportiva, 
solicitado pela Rufar & Bombar – Associação Cultural;------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.9. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído:---------------------------------------------------------------------------

2.9.1. – Solicitado pela Sociedade Columbófila Asas de Beja, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, 
para realização de um baile;-------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.9.2. – Solicitado pelo Centro de Convívio e Recreio de Albernoa, a 
isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial 
de ruído, para realização de um baile;--------------------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.9.3. – Solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesias de São 
João Baptista – Coro do Carmo de Beja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização de uma 
procissão;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.10. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativos à cedência de 
transportes:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.10.1. – Solicitado pela Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Neves, a 

isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para 
uma deslocação a Lisboa;-----------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.10.2. – Solicitado pela Casa de Repouso da Quinta do Charro, Ldª, a 

isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para 
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uma deslocação ao Santuário de Fátima;----------------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.10.3. – Solicitado pelo Centro Paroquial e Social Nossa Senhora da Luz, a 

isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para 
uma deslocação a Lisboa;-----------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.---------------------------------------------------------

2.11. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia dois de outubro de 
dois mil e dezoito, verificando-se que o total das disponibilidades é de dois 
milhões, duzentos e quarenta e três mil, duzentos e cinquenta e nove 
euros e trinta e sete cêntimos, sendo um milhão, setecentos e onze mil, 
quinhentos e setenta euros e trinta e seis cêntimos de operações 
orçamentais e quinhentos e trinta e um mil, seiscentos e oitenta e nove 
euros e um cêntimo de operações não orçamentais.------------------------------
Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------- 

 

Paços do Concelho de Beja, em três de outubro de dois mil e dezoito.--------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 
 
 
 
 

 


