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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 ordinária de sete de 

outubro de dois mil e vinte, 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 2021 – IMI, Derrama e IRS;-------------------------------------------------------------

IMI: 0,32%, para os prédios urbanos.--------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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:-------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Foi deliberado aprovar por maioria com os votos contra dos vereadores 

da CDU e submeter à Assembleia Municipal.--------------------------------------------------

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 e submeter à Assembleia 

Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia 

Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2. – Pedido de prorrogação de prazo de execução da empreitada de 

“Beja Acessível – Fase 1 – Acesso ao Castelo”;-------------------------------------------------

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

2.3. – Proposta de aprovação de Edital – Publicitação de início do 

procedimento de elaboração do Regulamento Municipal do Parque de 

Campismo de Beja;----------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.4. – Proposta de alteração da titularidade da concessão do quiosque 

situado na Rua Florbela Espanca, s/nº, em Beja;----------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.------------------------------------------------------- 
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2.5. – Proposta de homologação da ata da Comissão Municipal de 

Toponímia;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado homologar por unanimidade.--------------------------------------------------

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

2.6.1. – prédio sito no Terreiro dos Valentes, nº 7, em Beja, solicitado por 

Aníbal Pinto Bracieira;-----------------------------------------------------------------------------------------

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

2.6.2. – prédio sito na Rua Infante D. Henrique, nº 12, em Beja, solicitado 

por José Filipe Serrano Caetano;------------------------------------------------------------------------

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

2.6.3. – prédio sito na Rua das Portas de Aljustrel, n
os

, 8, 10 e 12, em Beja, 

solicitado por Alexandre Fernandes Mesquita;------------------------------------------------

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

2.6.4. – fração E do prédio sito na Rua António Sérgio, n
os

 9 e 11, em Beja, 

solicitado por Sofia Costa Rosa de Almeida;-----------------------------------------------------

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

2.7. – Proposta de destaque de uma única parcela com 10.600,00m
2
 de 

área total e 140,00m
2
 de área coberta, no perímetro urbano da Salvada e 

consequente aprovação de minuta de contrato de comodato de bem 

imóvel, a celebrar entre o Município de Beja e o Clube Desportivo e 

Recreativo Salvadense;---------------------------------------------------------------------------------------

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

2.8. – Pedido de certidão de destaque de parcelas do prédio sito na Rua 

Luís de Camões, n
os

 20 e 22, em Nossa Senhora das Neves, solicitado por 

Custódia do Sacramento Revez – Cabeça de Casal de Herança;----------------------

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

2.9. – Pedidos de apoio pontuais:----------------------------------------------------------------------

2.9.1. – Road 21 – Portugal Classic Association;-----------------------------------------------

Foi deliberado apoiar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor 

de cinco mil euros.----------------------------------------------------------------------------------------------

2.9.2. – Sociedade Filarmónica 24 de Outubro;------------------------------------------------

Foi deliberado apoiar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor 

de seiscentos euros.-------------------------------------------------------------------------------------------

2.10. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativos à cedência de 

transportes:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.10.1. – Futebol Clube Albernoense;----------------------------------------------------------------

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

2.10.2. – Associação Cultural e Desportiva de Penedo Gordo;------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.--------------------------------------------------------- 
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2.11. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia seis de outubro de 

dois mil e vinte, verificando-se que o total das disponibilidades é de dois 

milhões, quinhentos e setenta e três mil, oitocentos e oitenta e cinco 

euros e quarenta e quatro cêntimos, sendo dois milhões, cento e 

cinquenta e nove mil, setecentos e oitenta euros e sessenta cêntimos de 

operações orçamentais e quatrocentos e catorze mil, cento e quatro euros 

e oitenta e quatro cêntimos de operações não orçamentais.-------------------------

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

 

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 sete de outubro de dois mil e vinte.------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

 
____________________ 

Paulo Jorge Lúcio Arsénio 


