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Ata número um, relativa à sessão extraordinária da Assembleia 

Municipal de Beja realizada a vinte e oito de janeiro do ano dois mil e 

dezanove;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Pelas dezoito horas, reuniu no Salão Nobre do edifício do ex-Governo Civil, depois de 
previamente convocada a Assembleia Municipal de Beja, presidida por Maria da Conceição 
Guerreiro Casa Nova, assessorada por Carla de Jesus Pereira Barriga, 1ª Secretária, e José 
Álvaro Guerreiro Pereira, 2º Secretário.-------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi dado conhecimento dos pedidos de substituição do eleito Pedro Miguel Vigon Manso 
Frazão, pelo cidadão a seguir na lista de candidatos pela Coligação Democrática Unitária à 
Assembleia Municipal, António José Curre Barahona, bem como da Presidente da Junta de 
Freguesia de Cabeça Gorda (Maria Lucília Pereira Simão Rosa) pelo seu substituto legal, Vítor 
Manuel Lampreia Martins, nos termos do artigo 18º, nº 1, alínea c) da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Estiveram presentes os(as) Senhores(as) Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova, Carla de 
Jesus Pereira Barriga, José Álvaro Guerreiro Pereira, João Manuel Ildefonso Dias, Ana Cristina 
Ribeiro Horta, Susana Helena Bastos Correia da Fonseca, Bárbara da Conceição Rala Esparteiro, 
Maria Manuel Candeias Coelho, Afonso Henriques Rabaçal, Manuel Joaquim Góis Custódio, 
Fernanda Maria dos Santos Pereira, Ana Paula Madeira da Silva Delgado, Patrícia Margarida de 
Carvalho dos Santos Duarte Loução, André Filipe Modesto Pires, Miguel Machado Quaresma, 
Antónia Luísa Ferro da Silva, António José Curre Barahona, Cristina Maria da Trindade Ferreira 
Barata, Gina Alice Esteves Quental Mateus, Abílio Joaquim Teixeira, Jacinto Manuel Cristina 
Franco, Silvestre do Calvário Troncão como Presidente da Junta de Freguesia de Baleizão, Vítor 
Manuel Ramires Morais Besugo como Presidente da Junta de Freguesia de Beringel, Vítor 
Manuel Lampreia Martins como substituto da Presidente da Junta de Freguesia de Cabeça 
Gorda, Jorge Miguel Raposo da Mata como Presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora 
das Neves, Luís Miguel da Silva Gaspar como Presidente da Junta de Freguesia de Santa Clara 
de Louredo, Leonel de Jesus Rato Sousa como Presidente da Junta de Freguesia de São Matias, 
Carlos Manuel Castilho Casimiro como Presidente da União de Freguesias de Albernoa e 
Trindade, Sérgio Manuel Nunes Engana como Presidente da União das Freguesias de Salvada e 
Quintos, António Mestre da Silva Ramos como Presidente da União das Freguesias de Beja de 
Salvador e Santa Maria da Feira, Jorge Manuel Marques Parente como Presidente da União das 
Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João Baptista, Julieta de Fátima Camões dos Santos 
Romão como Presidente da União das Freguesias de Santa Vitória e Mombeja e José Joaquim 
Paulino Galhana como Presidente da União das Freguesias de Trigaches e São Brissos.------------ 
 
Estiveram também presentes o Senhor Presidente da Câmara, Paulo Jorge Lúcio Arsénio e os 
senhores(as) vereadores(as), Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino, Arlindo José Clemente 
Morais, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado e Sónia Maria Horta do Calvário.------------------ 
 
Verificando-se a existência de quórum a Senhora Presidente da Assembleia Municipal, iniciou a 
sessão cumprimentando o Senhor Presidente da Câmara, senhores vereadores, senhores 
deputados municipais, respeitável público, comunicação social, funcionários e os seus colegas 
de Mesa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A todos, deu as boas vindas a esta primeira reunião de 2019. A todos, desejou um excelente 
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ano e um profícuo trabalho.-----------------------------------------------------------------------------------------
A Assembleia Municipal que é, a par da Câmara Municipal, um órgão representativo do 
Município, tem funções deliberativas e é constituído, como sabemos, pelos representantes das 
várias forças políticas partidárias eleitas. E não é coisa pouca!--------------------------------------------
O seu regular funcionamento é de extraordinária importância para o bom desempenho da 
atividade municipal, fiscalizando-a e contribuindo decisivamente para a vida municipal.----------
A dignidade deste órgão não deve, não pode ser beliscada com comportamentos condenáveis 
por parte de qualquer dos seus representantes.---------------------------------------------------------------
O que se passou na última Assembleia Municipal, por ser grave, é inaceitável e irrepetível, 
mas, pela sua parte, fica arrumado no passado. Incidente encerrado!-----------------------------------
Mas o passado permite-nos decidir como gerir o presente e projetar o futuro. E é do futuro 
que gostaria de falar.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Todos os que estão nesta sala, diria que, sem exceção, se preocupam com a defesa da 
dignidade deste Órgão, que é a Assembleia Municipal, que é o resultado da votação dos 
eleitores e representa toda a população do concelho de Beja.-------------------------------------------- 
Todos nesta sala queremos o melhor para o concelho e para os seus munícipes, isto é o bem-
estar económico, social e cultural de todos.--------------------------------------------------------------------
Todos nesta sala querem afirmar Beja como um concelho moderno, desenvolvido e com uma 
centralidade importante e aglutinadora de todo o Baixo Alentejo.---------------------------------------
Aqui não há inimigos! Há adversários políticos, pessoas com ideologias diferentes e formas de 
pensar e agir por vezes completamente antagónicas, mas, cujos objetivos são, não tem 
dúvidas, os mesmos e que volta a frisar: o desenvolvimento do concelho, a melhoria das suas 
condições de vida e a consolidação da democracia.----------------------------------------------------------
Assim, e para uma sã convivência democrática e afirmação e respeito das regras de civilidade, 
nesta primeira reunião deste ano de 2019, em que vão ocorrer importantes combates 
eleitorais, apelou à moderação de todos, onde naturalmente se inclui, ao bom senso e ao 
respeito pelo Regimento desta Assembleia Municipal, nomeadamente ao cumprimento dos 
tempos das intervenções.--------------------------------------------------------------------------------------------
Para fazer combate político, que é normal e de salutar, e faz parte da vida democrática, não se 
precisa de crispação e muito menos de agressividade nas intervenções. Pensa mesmo que o 
combate político pode ser aguerrido e acutilante sem ser deselegante para ninguém.-------------
É este apelo que hoje, aqui, quis deixar. Julga que todos teremos a ganhar porque é dever de 
todos nós contribuirmos para a dignificação do Município dignificando todos os seus órgãos.---
Pela sua parte estará disponível para isso de coração aberto para promover uma coabitação 
pacífica, no respeito pela Ética, pelos valores da democracia e pela individualidade de cada um.  
Espero contar convosco! Com cada um de vós. Bom trabalho e bom ano!, disse.-------------------- 
 
Em seguida deu conhecimento do pedido de renúncia ao mandato efetuado pelo eleito João 

Mário Lopes Sardica, nos termos dos nos 1 e 2 do artigo 76º da Lei nº 169/99, de 18 de 
setembro e nos 1 e 2 do artigo 54º do Regimento da Assembleia Municipal de Beja, que será 
substituído definitivamente pela cidadã a seguir na lista de candidatos do Partido Socialista à 
Assembleia Municipal, Bárbara da Conceição Rala Esparteiro, nos termos do nº 1 do artigo 79º 
da Lei atrás mencionada e do nº 1 do artigo 55º do Regimento deste órgão.-------------------------- 
 
Seguiu-se o ponto 1 da ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------- 
 
 

1. – Período de Intervenção do Público;---------------------------------------------------------- 

 
Neste período não se registou qualquer intervenção.-------------------------------------------------------- 
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2. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

2.1. – Deliberação relativa às transferências de competências no ano 

2019 previstas na Lei nº 50/2018, de 16 de agosto – Lei-Quadro da 

Transferência de Competências para as Autarquias Locais e para as 

Entidades Intermunicipais;-------------------------------------------------------------------------------- 

 
O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Paulo Arsénio, começou por referir que, no fundo, 
esta sessão vem provar que a sessão realizada dia 14 de setembro de 2018 foi perfeitamente 
inócua e não teve qualquer valor como na altura bem frisou.----------------------------------------------
Existiam quatro pareceres, nomeadamente da DGAL, ANMP, Ministro da Administração Interna 
e do Jurista da Câmara Municipal que informavam claramente que a Lei nº 50/2018, de 16 de 
agosto, não ficava comprometida no seu artigo 4º, nº 2, alínea a) se não houvesse deliberação 
até ao dia 15 de setembro de 2018 porque os Decretos-Lei especificamente não estavam 
publicadas e portanto agoira sim esta reunião é verdadeiramente válida, vinculativa e decisiva 
para a aceitação ou não destas competências.-----------------------------------------------------------------
Referiu também que, grosso modo, a Câmara Municipal de Beja concorda com estas 
transferências de competências tal como estão vertidas na Lei, sucede porém, que este ano 
foram já publicadas muito tarde, depois dos documentos previsionais do Município estarem 
aprovados e os esclarecimentos aos próprios conteúdos de cada um dos Decretos, só há uma 
semana foram enviados pela Secretaria de Estado e Ministério. Assim, havendo um conjunto 
de esclarecimentos que tinham por necessários e importantes para poder decidir em 
consciência que não chegaram oportunamente, levou a que este ano a autarquia esteja 
apenas em condição de aceitar uma destas competências, nomeadamente a previstas no nº 1 
do artigo 2º do Decreto-Lei nº 103/2018, de 29 de novembro, relativa ao apoio às equipas de 
intervenção permanente das Associações de Bombeiros Voluntários, uma vez que a Câmara 
Municipal já a exerce em pleno com o compromisso de financiamento em 50% de uma equipa 
composta por 5 elementos sendo que a Autoridade Nacional de Proteção Civil colabora com os 
outros 50%, no âmbito do protocolo assinado que é válido por três anos e que irá para além do 
ano 2021, altura em que todas as competências são assumidas de forma automática por todos 
os municípios independentemente de serem aprovadas ou não.----------------------------------------
Informou ainda que relativamente a todas as outras competências o executivo irá aguardar, 
até ao dia 30 de junho de 2019 para se pronunciar sobre a sua aceitação ou não para 2020 e 
nessa altura com os esclarecimentos que já obtiveram pode dizer que destas que se propõem 
rejeitar irão propor a aprovação de algumas.-------------------------------------------------------------------
Acrescentou ainda que a competência que se propõe aceitar, em bom rigor e nos termos do 
artigo 4º, nº 2, alínea a) da Lei provavelmente não teria de ser submetida à Assembleia 
Municipal mas ainda assim preferiram trazê-la.----------------------------------------------------------------
A informação está a chegar e espera que em breve para o ano 2020 se possa decidir com uma 
consciência mais plena daquilo que é positivo para a Câmara Municipal de Beja e para os 
munícipes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resumindo aquilo que se propõe é a rejeição de todas as transferências de competências à 
exceção das previstas no nº 1 do artigo 2º do Decreto-Lei nº 103/2018, de 29 de novembro, 
relativa ao apoio às equipas de intervenção permanente das Associações de Bombeiros 
Voluntários, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O eleito João Dias (CDU) depois de cumprimentar todos os presentes referiu que tal como 
tiveram a oportunidade de debater em setembro de 2018 as preocupações que a CDU trouxe 
relativamente à aprovação das competências contempladas na Lei nº 50/2018 e agora também 
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na sua alteração a Lei nº 51/2018, confirmam que de facto se trata de uma situação complexa 
feita de uma forma apressada e atabalhoada de um acordo feito na Assembleia da República 
de uma forma pouco participada com muitas insuficiências. Os diplomas agora conhecidos 
confirmam a consagração de um subfinanciamento do Poder Local e acima de tudo uma 
transferência de encargos, assume um conjunto de riscos também eles assumidos pelo Senhor 
Presidente da República que ainda assim promulgou a Lei. Por si só, o público reconhecimento 
destes riscos é prova bastante das insuficiências e erradas opções adotadas na Lei. Não se 
trata apenas de transferir competências para as autarquias mas sim a mera execução uma vez 
que as questões do envelope financeiro não estão devidamente garantidas nem 
acompanhadas em termos daquilo que é conhecido. As preocupações manifestadas pela CDU 

revelam que terá de haver um maior diálogo e uma maior concertação democrática, que sejam 
claros os impactos previstos e as consequências desta descentralização e que sejam corrigidas 
as congruências no texto da Lei.-----------------------------------------------------------------------------------
Entendem ainda que as leituras feitas e todas aquelas pressões que chegaram junto das 
autarquias no sentido de interpretações diversas jurídicas não podem ser alvo de validação 
nem servir de referência para a conduta e para o comportamento das Assembleias 
Municipais.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para concluir referiu que ficaram surpreendidos com esta interpretação que o Senhor 
Presidente da Câmara aqui deixou, nomeadamente que se for para aceitar não precisa de vir 
ao órgão deliberativo uma vez que este, segundo a Lei é apenas para rejeitar.-----------------------
Relativamente à proposta do executivo de aceitação das competências previstas no nº 1 do 
artigo 2º do Decreto-Lei nº 103/2018, de 29 de novembro, relativa ao apoio às equipas de 
intervenção permanente das Associações de Bombeiros Voluntários, e estando este domínio 
de atuação estritamente ligado à Autoridade Nacional da Proteção Civil, que se encontra 
perante grandes indefinições que afetam várias áreas nomeadamente aspetos laborais, 
institucionais, logísticos, estruturais, organizacionais e de ordem financeira, constitui na 
opinião da CDU uma grande incerteza de aceitar estas competências perante um quadro 
emergente, por isso entendem que não a devem acompanhar atendendo aos princípios gerais 
que já enunciou e às problemáticas existentes que são de facto de grande complexidade e sem 
solução à vista para o efeito bastando constatar os conflitos laborais e institucionais, 
inclusivamente temas relacionados com a Proteção Civil e questões associadas ao sistema de 
comando operacional, etc.. Não está em causa uma equipa de intervenção permanente 
necessária mas o modelo que é oferecido para além da desvalorização que têm sido alvo os 
bombeiros por parte deste Governo, nomeadamente com as últimas deliberações do Conselho 
de Ministros.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim e neste sentido, assumem o compromisso político desde logo em iniciar um processo de 
aprofundamento entre todas as forças políticas com representação na Assembleia Municipal 
para começar a discutir estas matérias não a deixando para trás, disse.-------------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE/PSMCT) referiu que são conhecidas as profundas reservas colocadas 
pelo Bloco de Esquerda ao modelo de descentralização aprovado no Parlamento através da Lei 
50/2018, pelo PS e pelo PSD.-----------------------------------------------------------------------------------------
De entre outros, destacam-se os seguintes aspetos que julgam negativos:-----------------------------
Questão de fundo – Entendem que uma verdadeira descentralização de competências, de 
acordo com o que se encontra consignado na nossa Constituição, pressupõe a existência de 
órgãos autárquicos específicos, cuja legitimidade decorra de eleições diretas; as “Comunidades 
Intermunicipais” não são eleitas de forma direta; só as Regiões (como consta da Constituição) 
podem dar resposta a esta questão.------------------------------------------------------------------------------
Ainda de acordo com a Constituição, a descentralização administrativa tem que visar, entre 
outros objetivos, o “reforço da coesão territorial e social”, devendo traduzir-se igualmente 
numa justa repartição de poderes entre o Estado e as autarquias para assegurar melhores 
políticas públicas e a resolução dos problemas das pessoas e dos territórios. Essa transferência 
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de competências deve ser sempre acompanhada das correspondentes e adequadas 
transferências de meios: humanos, patrimoniais e financeiros. Parece-lhes que os requisitos 
acima referidos não estão de modo algum garantidos pelo processo em curso, tendo em conta 
a total indefinição no que se refere especialmente à implementação das transferências dos 
meios acima mencionados;------------------------------------------------------------------------------------------
Pensam ainda que não está garantido, no modelo escolhido, o princípio constitucional da 
subsidiariedade; pelo contrário, a aplicação da Lei, tal como está escrita, poderá (pois permite 

essa leitura) agravar as assimetrias regionais, comprometendo a universalidade e igualdade no 
acesso às prestações inerentes a áreas tão fundamentais como a habitação, a educação, a 
cultura ou a saúde.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, e de forma global, irão votar contra a transferência de competências no ano 2019, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Paulo Arsénio, deu o seguinte esclarecimento 
relativamente à competência que a Câmara Municipal de Beja se propõe aceitar a qual 
resumiu:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apoio ao Funcionamento das Equipas de Intervenção Permanente das Associações de 
Bombeiros Voluntários, designadamente comparticipando nos custos decorrentes com 
acidentes de seguros de trabalho dos elementos que as integram e nos custos de aquisição de 
equipamentos a elas afetos. A Câmara municipal já faz isto, disse.---------------------------------------
O financiamento é o apoio às equipas EIP, mantendo-se como está atualmente, repartição 
50/50 entre o Estado e o Município e relativamente às demais competências a exercer pelos 
Municípios que não envolvem a transferência de recursos, nem financeiros nem logísticos nem 
de qualquer outra natureza e portanto é absolutamente inócuo reprovar-se o que se está a 
propor aprovar porque continua a funcionar tudo exatamente da mesma forma nos termos do 
protocolo e deste ponto de vista considera que é quase como um ato de pura pirraça não 
aceitá-la, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocado à votação foi o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais 

no domínio das praias marítimas, fluviais e lacustres, previstas no Decreto-Lei nº 97/2018, de 
27 de novembro, rejeitadas por unanimidade.---------------------------------------------------------------- 
 
Colocado à votação foi o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais 

no domínio da autorização de exploração das modalidades afins de jogos de fortuna ou azar 

e outras formas de jogo, previstas no Decreto-Lei nº 98/2018, de 27 de novembro, rejeitadas 

por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Colocado à votação foi o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais 

no domínio das vias de comunicação, previstas no Decreto-Lei nº 100/2018, de 28 de 
novembro, rejeitadas por unanimidade.------------------------------------------------------------------------ 
 
Colocado à votação foi o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais 

e das entidades intermunicipais no domínio da justiça, previstas no Decreto-Lei nº 101/2018, 
de 29 de novembro, rejeitadas por unanimidade.------------------------------------------------------------ 
 
Colocado à votação foi o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais 

e das entidades intermunicipais no domínio do apoio às equipas de intervenção permanente 

das Associações de Bombeiros Voluntários, previstas no nº 1 do artigo 2º do Decreto-Lei nº 
103/2018, de 29 de novembro, aceites por maioria com 15 votos contra (bancada da CDU) e 2 

abstenções (bancada do BE e PSMCT).----------------------------------------------------------------------------- 
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Colocado à votação foi o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais 

no domínio das estruturas de atendimento ao cidadão, previstas no Decreto-Lei nº 104/2018, 
de 29 de novembro, rejeitadas por unanimidade.------------------------------------------------------------ 
 
Colocado à votação foi o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais 

no domínio da habitação, previstas no Decreto-Lei nº 105/2018, de 29 de novembro, 
rejeitadas por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocado à votação foi o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais 

no domínio da gestão do património imobiliário público sem utilização, previstas no Decreto-
Lei nº 106/2018, de 29 de novembro, rejeitadas por unanimidade.------------------------------------- 
 
Colocado à votação foi o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais 

no domínio do estacionamento público, previstas no Decreto-Lei nº 107/2018, de 29 de 
novembro, rejeitadas por unanimidade.------------------------------------------------------------------------ 
 
A eleita Gina Mateus (BE/PSMCT) apresentou a seguinte Declaração de Voto, relativamente à 
transferência no âmbito dos bombeiros (Decreto-Lei nº 103/2018 de 29 de novembro):----------------
“Consideramos que:---------------------------------------------------------------------------------------------------
O Município de Beja, de acordo com a informação transmitida, já presta o apoio referido no 
Decreto-Lei 103/2018 às equipas de intervenção permanente das Associações de Bombeiros 
Voluntários;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Será essencial a manutenção desse apoio, e até o reforço do mesmo, com vista a um cada vez 
melhor serviço prestado às populações;-------------------------------------------------------------------------
Permanecem as dúvidas relativas à afetação de meios, principalmente financeiros, mas 
também de outros humanos e técnicos, para um cabal apoio à instituição em causa;--------------
Não reconhecem legitimidade à CIMBAL, como órgão não eleito diretamente pelas populações, 
para assumir as competências referidas no presente Decreto-Lei;----------------------------------------
Assim, neste ponto, deliberam pronunciar-se pela abstenção como forma de garantir a 
continuidade do apoio já disponibilizado pela Câmara Municipal de Beja, salientando, no 
entanto, as reservas já largamente mencionadas, disse.”--------------------------------------------------- 
 
O eleito João Dias (CDU) apresentou a seguinte Declaração de Voto:------------------------------------
“A Lei da transferência de competências para as autarquias (50/2018) e a de alteração à Lei do 
Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (51/2018), aprovadas 
no final da sessão legislativa, confirmam a consagração do subfinanciamento do poder local e a 
transferência de encargos em áreas e domínios vários, colocando novos e sérios problemas à 
gestão das autarquias e, sobretudo, à resposta aos problemas das populações.----------------------
Não pode deixar de ser considerado, aliás, o conjunto de riscos associados à legislação agora 
em vigor que, no ato de promulgação, o Presidente da República referenciou:-----------------------
A sustentabilidade financeira concreta da transferência para as autarquias locais de atribuições 
até este momento da Administração Central;------------------------------------------------------------------
O inerente risco de essa transferência poder ser lida como mero alijar de responsabilidades do 
Estado;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A preocupação com o não agravamento das desigualdades entre autarquias locais;----------------
A exequibilidade do aprovado sem riscos de indefinição, com incidência mediata no rigor das 
finanças públicas;------------------------------------------------------------------------------------------------------
O afastamento excessivo do Estado de áreas específicas em que seja essencial o seu papel, 
sobretudo olhando à escala exigida para o sucesso das intervenções públicas.----------------------- 
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Por si só, o público reconhecimento destes riscos é prova bastante das insuficiências e erradas 
opções adotadas na Lei. Acresce que, em praticamente todos os domínios, apenas são 
transferidas para as autarquias competências de mera execução, o que as coloca numa 
situação semelhante à de extensões dos órgãos do Poder Central e multiplica as situações de 
tutela à revelia da Constituição, contribuindo para corroer a autonomia do Poder Local.----------
O processo que conduziu à Lei nº 50/2018, a começar nas incongruências do seu texto, teve 
expressão no próprio debate e aprovação do Orçamento do Estado para 2019, no qual foram 
rejeitadas propostas essenciais à concretização da transferência de competências. Não deixa 
de ser significativo que o artigo da proposta de Lei sobre o Fundo Financeiro de 
Descentralização que remetia (abusiva e ilegalmente, sublinhe-se) para diplomas do Governo a 
afetação dos meios financeiros tenha sido eliminado. A eliminação deste artigo, traduzindo de 
forma clara a rejeição da Assembleia da República à pretensão do Governo de decidir dos 
montantes a transferir para o exercício das competências, só pode ser lida como um 
impedimento de facto à sua concretização em 2019. Para lá das razões mais substanciais 
quanto ao conteúdo e natureza do processo, este facto só por si justifica que o município 
rejeite responsabilidades relativamente às quais não há qualquer garantia legal de virem 
acompanhadas de meios financeiros.-----------------------------------------------------------------------------
A apreciação geral sobre a forma como tem estado a ser conduzido todo este processo, com 
pressões dirigidas sobre as autarquias, invocando interpretações abusivas da legislação ou 
dando como inúteis as deliberações que a própria Lei estabelecia, o conjunto de implicações 
financeiras, humanas e organizacionais, a ausência de conhecimento sobre as matérias a 
transferir, as condições e as suas implicações (só descortináveis com a publicação de cada um dos 

Decretos-Lei), só podiam conduzir a que, responsavelmente e na defesa dos interesses quer da 
autarquia quer da população, se rejeitasse a assunção, a partir de 1 de janeiro de 2019, das 
novas competências, o que foi feito em setembro de 2018. A justeza desta decisão é agora 
confirmada pelos recentes desenvolvimentos, designadamente com a publicação dos diplomas 
sectoriais. Na verdade estes diplomas subvertem prazos legais, confundem datas de entrada 
em vigor (em que são omissos) com produção de efeitos.--------------------------------------------------
Por todos estes factos, o Grupo CDU na Assembleia Municipal de Beja, reafirmando a 
deliberação legalmente adotada na Assembleia Municipal de setembro de 2018, confirma a 
rejeição da assunção, em 2019, das competências transferidas por via dos Decretos-Lei 
sectoriais 97/2018, que "concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos 
municipais no domínio das praias marítimas, fluviais e lacustres", 98/2018, que “concretiza o 
quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da 
autorização de exploração das modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas 
de jogo", 99/2018, que "concretiza o quadro de transferência de competências para as 
entidades intermunicipais no domínio da promoção turística", 100/2018, que "concretiza o 
quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio das vias de 
comunicação", 101/2018, que "concretiza o quadro de transferência de competências para os 
órgãos municipais e das entidades intermunicipais no domínio da justiça", 102/2018, que 
"concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos das entidades 
intermunicipais no domínio dos projetos financiados profundos europeus e dos programas de 
captação de investimento", 103/2018, que "concretiza o quadro de transferência de 
competências para os órgãos municipais e das entidades intermunicipais no domínio do apoio 
aos bombeiros voluntários", 104/2018, que "concretiza o quadro de transferência de 
competências para os órgãos municipais no domínio das estruturas de atendimento ao 
cidadão", 105/2018, que "concretiza o quadro de transferência de competência para os órgãos 
municipais no domínio da habitação", 106/2018, que "concretiza o quadro de transferência de 
competências para os órgãos municipais no domínio da gestão do património imobiliário 
público sem utilização" e 107/2018, que "concretiza o quadro de transferência de 
competências para os órgãos municipais no domínio do estacionamento público", disse.”-------- 
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O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Paulo Arsénio, quis deixar um complemento à 
Declaração de Voto da eleita Gina Mateus referindo que na questão da competência 
transferida pelo Decreto-Lei nº 103/2018 que têm a ver com a proteção Civil e Bombeiros, a 
responsabilidade da Câmara Municipal refere-se exclusivamente às Equipas de Intervenção 
Permanente, a equipá-las e a pagar os valores subjacentes ao funcionamento das mesmas na 
parte protocolada com a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Depois o diploma tem outra 
vertente que recai sobre a CIMBAL e aí terá de ser a Assembleia Intermunicipal a deliberar e 
que tem a ver com a emissão de parecer prévio relativamente aos projetos de instalação de 
novos quartéis de bombeiros voluntários ou de ampliação dos já existentes e com a emissão 
de parecer prévio relativamente a projetos de âmbito regional de apoio às corporações de 
bombeiros voluntários, portanto a Câmara Municipal aqui não entra, adiantando que não 
aceitariam esta competência se não tivessem o protocolo com a ANPC. Este esclarecimento é 
apenas para diferenciar que este Decreto-Lei prevê alíneas para os municípios com algumas 
condicionantes e prevê alíneas com outras obrigações e competências para as Comunidades 
Intermunicipais, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.2. – Proposta de alteração do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal 

de Beja para o ano 2019;----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente o Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Beja para 2019 alterado, o Senhor 
Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que as alterações propostas são alguns 
ajustamentos no atual Mapa, aprovado no mês de novembro, nomeadamente criar os 
seguintes postos de trabalho para ocupação:------------------------------------------------------------------
1 Assistente Técnico – DCDJ/Serviço de Atendimento e Informação Turística (em regime de 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado);------------------------------------------
1 Assistente Técnico/área de Biblioteca e Documentação – DEB/Serviço de Mediação Leitora 
(em regime de mobilidade na categoria).----------------------------------------------------------------------------
Retirar do mapa de pessoal os postos de trabalho seguidamente referidos, pelos motivos que 
se indicam:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Assistente Operacional/Vigilante – DOAL (falecimento);----------------------------------------------------
1 Assistente Operacional/Eletricista – DOAL (aposentação);--------------------------------------------------
1 Assistente Operacional/Cantoneiro de Limpeza – DASU (falecimento);---------------------------------
1 Assistente Operacional/Auxiliar Administrativo – DAU (consolidação da situação de mobilidade 

em outro município);----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Assistente Técnico/Administrativo – GAS (consolidação da situação de mobilidade intercarreiras na 

carreira de Técnico Superior).------------------------------------------------------------------------------------------
Foi ainda ocupado 1 posto de trabalho de Técnico Superior no GAS (consolidação da situação de 

mobilidade intercarreiras na carreira de Técnico Superior).------------------------------------------------------- 
 
A eleita Susana Correia (CDU) informou que se irão abster na votação por uma questão de 
coerência com o sentido de voto que tiveram na altura da aprovação do Mapa de Pessoal para 
2019 onde disseram que seguramente algumas das opções espelhadas no mesmo não seriam 
as da CDU mas que também não pretendiam obstaculizar o normal funcionamento da Câmara 
Municipal de Beja, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação foi a alteração do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Beja para o 
ano 2019, aprovada por maioria com 17 abstenções (bancada da CDU e BE/PSMCT).---------------- 
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3. – Aprovação da ata em minuta;-------------------------------------------------------------------- 

 
Tendo em conta a necessidade de dar cumprimento às deliberações tomadas na presente 
sessão, foi a ata aprovada em minuta, nos termos do número três do artigo quinquagésimo 
sétimo da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro.------------------ 
 
 

4. – Encerramento;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Concluídos os trabalhos, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Maria da Conceição 
Guerreiro Casa Nova, deu por encerrada a sessão eram dezanove horas e trinta minutos, da 
qual se lavrou a presente ata nos termos do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
que vai ser assinada pela Presidente e pelos 1º e 2º Secretários da Mesa da Assembleia 
Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Mesa, 

 

Aprovada por maioria com 1 abstenção 

em sessão ordinária realizada em 25 de 

fevereiro de 2019 


