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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 quinze de dezembro de dois mil e vinte e um, as 
propostas a seguir discriminadas, constituindo o presente documento, a ata em minuta:---------
2.1. – Alteração nº 28 ao Orçamento da Despesa 2021;-----------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação 
Democrática Unitária e da Coligação Consigo Beja Consegue.--------------------------------------------
2.2. – 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 e submeter à Assembleia Municipal.---------------------
Elevar 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 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.---------------------
2.3. – 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 e submeter à Assembleia Municipal.---------------------
2.4. – Revisão de preços – Empreitada de reabilitação do logradouro do Clube Bejense;-----------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.----------------------------------------------------------------------
2.5. – Proposta de aprovação do Regulamento do Parque de Campismo Municipal de Beja;------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.---------------------
2.6. – Proposta de alteração de tarifário da EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento 
de Beja, E.M., para o ano 2022;------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.--------------------
2.7. – Relatório de acompanhamento e controlo do Plano de Pormenor do Parque Ambiental 
do Montinho;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado tomar conhecimento do teor do Relatório, divulgá-lo na página da Câmara 
Municipal e remetê-lo à APA – Agência Portuguesa do Ambiente, dando cumprimento ao 
disposto no artigo 11º do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho, dando também dele 
conhecimento à RESIALENTEJO.-------------------------------------------------------------------------------------
2.8. – Pedidos de emissão de certidão de direito de preferência:-----------------------------------------
2.8.1. – prédio sito na Rua de Olivença, nº 13, em Beja, requerido por Eugénia Rosa Pinto da 
Silva Pires – Cabeça de Casal de Herança;-----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.--------------------------------
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2.8.2. – prédio sito na Rua do Carmo Velho, nº 54, em Beja, requerido por Sílvio Alexandre 
Pereira Mimoso;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.--------------------------------
2.8.2. – fração D do prédio sito na Rua de Lisboa, nº 56, 1º dtº, em Beja, requerido por 
Francisco Manuel Venâncio Duarte – Cabeça de Casal de Herança;--------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.--------------------------------
2.9. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de 
ruído, requerido pelo Centro Cultural e Desportivo da Trindade;-----------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------
2.10. – Listagens de alvará emitidos de acordo com o disposto no nº 2, artigo 4º Secção I, 
capítulo II do RJUE;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------
2.11. – Proposta de ratificação – alteração do preço de refeições escolares;--------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade.----------------------------------------------------------------------
2.12. – Auxílios Económicos 2021/2022 (1º pagamento);----------------------------------------------------- 
Foi deliberado aprovar por unanimidade no valor total de quatro mil, setecentos e catorze 
euros e cinquenta e um cêntimos.--------------------------------------------------------------------------------
2.13. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença da 
atividade de realização de espetáculos de natureza desportiva, requerido pela Associação de 
Atletismo de Beja;------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------
2.14. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de transportes:-----------
2.14.1. – Requerido pelo Futebol Clube Albernoense;--------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------
2.14.2. – Requerido pelo Clube de Patinagem de Beja;-------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------
3. – Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia catorze de dezembro de dois mil e vinte e um, 
verificando-se que o total das disponibilidades é de três milhões, duzentos e noventa e cinco 
mil, oitocentos e trinta e oito euros e um cêntimo, sendo dois milhões, setecentos e setenta e 
oito mil, oitocentos euros e sessenta e cinco cêntimos de operações orçamentais e quinhentos 
e dezassete mil, trinta e sete euros e trinta e seis cêntimos de operações não orçamentais.------
Foi tomado conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 reuniões do órgão executivo, redigi e subscrevo.---------------------------- 
 
Paços do Concelho de Beja, em quinze de dezembro de dois mil e vinte e um.------------------------ 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Beja 
 
 

 
______________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 
O Assistente Técnico 

 
 

 

______________________ 
João Daniel Frazão Felício 
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