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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 aprovados na reunião de câmara extraordinária de 

trinta e um de outubro de dois mil e dezanove, as propostas a seguir 
discriminadas, constituindo o presente documento, a ata em minuta:---------

1.1. – Proposta de aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento 
da Câmara Municipal de Beja para o ano 2020;-----------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

CDU.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2. – Proposta de aprovação de Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de 
Beja para o ano 2020;-----------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por maioria com os votos contra dos vereadores 

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

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

IMI: 0,33%, para os prédios urbanos.--------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da 

CDU.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Foi deliberado aprovar por maioria com os votos contra dos vereadores 

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

Derrama: 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;------------------------------------------------

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

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

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

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

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

1.5. – Propostas de ratificação para efeitos de registo na Conservatória do 
Registo Predial:----------------------------------------------------------------------------------------------------
1.5.1. – Loteamento Municipal de Vila Azedo;-------------------------------------------------

Foi deliberado ratificar por unanimidade.-------------------------------------------------------

1.5.2. – Alteração ao Loteamento Industrial da Horta da Água Doce;------------

Foi deliberado ratificar por unanimidade.------------------------------------------------------- 
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Nos termos do nº 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de doze de setembro, 
eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, nomeado por 
deliberação de câmara, datada de 25 de outubro de 2017, para secretariar 
as reuniões do órgão executivo, redigi e subscrevo.---------------------------------------- 

 

Paços do Concelho de Beja, em trinta e um de outubro de dois mil e 
dezanove.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


