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Ata número dois, relativa à sessão ordinária da Assembleia Municipal de 

Beja realizada a vinte e cinco de fevereiro 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.-------------------------------------------------------------------------- 
 
Verificando-se a existência de quórum a Senhora Presidente da Assembleia Municipal, iniciou a 
sessão dando conhecimento do pedido de substituição do eleito, Pedro Miguel Vigon Manso 
Frazão por António José Curre Barahona, cidadão a seguir na lista de candidatos pela Coligação 
Democrática Unitária à Assembleia Municipal, bem como da Presidente da Junta de Freguesia 
de Cabeça Gorda (Maria Lucília Pereira Simão Rosa), pelo seu substituto legal Álvaro Manuel da 
Silva Nobre, 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, Álvaro 
Manuel da Silva Nobre como substituto da Presidente da Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, 
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.------------ 
 
Constatou-se a falta do Presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Neves, Jorge 
Miguel Raposo da Mata, falta que lhe foi relevada por ter sido considerada justificada.------------ 
 
Estiveram também presentes o Senhor Presidente da Câmara, Paulo Jorge Lúcio Arsénio e os 
senhores vereadores, Luís Alberto da Silva Miranda, Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino, 
Arlindo José Clemente Morais, João Manuel Rocha da Silva, Vítor Manuel Gomes Baia Santos 
Picado e Sónia Maria Horta do Calvário.------------------------------------------------------------------------- 
 
Em seguida informou a Assembleia Municipal que o ponto 3.12. da ordem de trabalhos 
relativo à designação de 4 Presidentes de Junta de Freguesia, 5 responsáveis na área do 
município pelos organismos de assistência social, 4 responsáveis na área do município das 
associações económicas, patronais e sindicais e 5 cidadãos de reconhecida idoneidade para o 
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Conselho Municipal de Segurança dos Cidadãos de Beja, foi retirado por sugestão da bancada 
da CDU, uma vez que a Lei sofreu alterações e portanto estas devem ser acomodadas no 
regulamento que deverá ser revisto e melhorado e que depois do primeiro parecer virá à 
Assembleia Municipal para ser definitivamente aprovado. O Grupo da CDU elaborou um 
documento de apoio com o objetivo de ajudar na definição das entidades que deverão integrar 
o Conselho, que desde logo agradeceu, e que parece um bom ponto de partida mas que terá 
de ser simplificado sob pena de burocratizar demasiado o sistema.--------------------------------------
Propôs também a inclusão do seguinte ponto, que passará a ser o 3.12 – Indicação de um 

elemento do PS para integrar a Comissão de Regulamentos da Assembleia Municipal.-----------
Deu ainda conhecimento que, o Grupo de Trabalho responsável pela elaboração da proposta 
de regulamento normativo que irá orientar o Orçamento Participativo, já concluiu o mesmo, 
que foi enviado para a Câmara Municipal para ser consensualizado com o executivo municipal, 
disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Seguiu-se o ponto 1 da ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
O munícipe José Filipe Murteira, cumprimentou todos os presentes e perguntou ao Senhor 
Presidente da Câmara qual o ponto da situação relativamente à intervenção da Universidade 
de Évora na Villa Romana de Pisões, ou seja, o que é que a Universidade de Évora está a fazer 
e quando se prevê a reabertura de Pisões.----------------------------------------------------------------------
Perguntou também qual a possibilidade da Câmara Municipal de Beja e a EDIA – Empresa de 
Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva, fazerem uma parceira para uma candidatura a 
fundos comunitários no sentido de resolver três problemas, nomeadamente a ligação entre 
Beringel, Penedo Gordo e a EN18, a ligação a um conjunto de montes, propriedades agrícolas, 
que se situam naquela zona bem como o acesso a Pisões, uma vez que as acessibilidades à 
estação arqueológica são uma grande dificuldade.-----------------------------------------------------------
Relativamente ao Museu Regional de Beja fez as seguintes considerações antes de colocar a 
questão pretendida.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Na sua opinião considera que o Museu foi sempre um “parente pobre” a nível regional e local 
pelos seguintes motivos:---------------------------------------------------------------------------------------------
Em 2002 recorda-se que, numa Assembleia Distrital convocada pelo Presidente Pita Ameixa, 
em que estiveram presentes, um subdiretor geral e dois diretores regionais para debater o 
futuro do Museu, das catorze câmaras só marcaram presença sete e dos sete autarcas só 
estavam três presidentes, Ferreira, Beja e Vidigueira.--------------------------------------------------------
Enquanto existem Museus que foram financiados com milhões de euros, por exemplo Viseu, 
Aveiro, Évora, e que receberam financiamentos comunitários e a contrapartida foi do Estado, 
no Museu Regional de Beja para se fazer uma intervenção têm que ser as autarquias a 
financiá-la.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou ainda que depois de ter lido, no dia 07 de fevereiro, um artigo no Jornal “Público” 
em que o Conselho de Ministros decidiu criar a legislação sobre a autonomia dos Museus que 
será ainda publicada, os atuais diretores de museus já manifestaram o seu ceticismo porque 
não têm meios humanos nem dotações orçamentais.-------------------------------------------------------
No dia 12 de fevereiro, teve conhecimento pela comunicação social local, de um comunicado 
da CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo que dizia textualmente que o 
Museu Regional de Beja vai ser integrado na Rede de Museus do Ministério da Cultura e que é 
assegurada a gestão partilhada entre a Direção Regional e a Câmara Municipal de Beja. 
Durante o período de transição serão redigidos protocolos objeto de aprovação nos órgãos da 
CIMBAL.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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No dia 23 de fevereiro, ficou confuso com algumas das declarações do Senhor Presidente da 
Câmara ao Jornal “Público” quando referiu que ficou surpreendido com a opção da tutela e 
que não tem certezas absolutas se esta é a melhor solução. Assim, perguntou qual foi a 
intervenção da Câmara Municipal nestas negociações e o que é que significa gestão partilhada, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Diogo Silva, cumprimentou todos os presentes e começou por felicitar a Câmara 
Municipal de Beja pelo simples de facto da cidade ter piscina municipal, isto porque no 
passado verão esteve cá um colega seu de nacionalidade grega, que reside numa cidade perto 
de Salónica com mais população que Beja, e que ficou estupefacto por existirem piscinas 
municipais, coisa que na sua cidade não existe.----------------------------------------------------------------
Em seguida fez a seguinte exposição relativamente ao toque de alarme da Escola de Santa 
Maria:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No sábado, dia 12 de janeiro de 2019, pelas 19:30 horas o alarme da escola foi ativado, após 
um corte da eletricidade que afetou as redondezas. O alarme só viria a ser desativado às 23:42 
horas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19:30 horas – Por volta desta hora o alarme é ativado;------------------------------------------------------
20:04 horas – Telefonou para o comando distrital da PSP de Beja relatando o sucedido. 
Informam que já tinham sido notificados;-----------------------------------------------------------------------
22:05 horas – Telefona novamente para o comando distrital da PSP de Beja, que informa que já 
tinham entrado em contato com o diretor da escola e que iriam novamente contatá-lo;----------
22:30 horas – Deslocou-se à esquadra da PSP de Beja para reportar o sucedido tendo a 
esquadra pedido à central telefónica para reportar o problema a quem de direito;-----------------
23:05 horas – Um carro patrulha da PSP chega à entrada da escola. Também se encontra 
presente um carro dos bombeiros. Foi informado por um dos agentes que só tinham sido 
ativados às 23:00 horas.----------------------------------------------------------------------------------------------
23:42 – O alarme é desligado.--------------------------------------------------------------------------------------
Assim, colocou as seguintes questões:---------------------------------------------------------------------------
Estando a Escola de Santa Maria perto de um lar residencial da Cercibeja e estando rodeada 
por bairros residenciais, não deveria o processo de desativação do alarme ter sido mais 
rápido?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Existe um procedimento documentado para tratar destas situações?-----------------------------------
Se não tivesse existido pressão para a escola resolver o problema, o alarme teria ficado a tocar 
ininterruptamente 36 horas até segunda-feira de manhã?-------------------------------------------------
Qual é o propósito de um alarme que é ignorado? disse.--------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, cumprimentou todos os presentes.----------------
Relativamente à exposição apresentada pelo senhor Diogo Silva informou que não se 
encontrava no país nesse dia, soube do corte de energia prolongado e irá tentar responder às 
questões para que o munícipe possa receber as respostas, encaminhando algumas destas para 
a entidade respetiva porque o restabelecimento da energia elétrica não é da responsabilidade 
da Câmara Municipal embora o interesse seja que a energia ou não falhe no concelho ou 
quando falhe que seja pelo menor tempo possível.-----------------------------------------------------------
Relativamente às questões do senhor José Filipe Murteira informou o seguinte:---------------------
Sobre Pisões, as informações que têm chegado é que a Villa tem estado visitável, agora outra 
coisa diferente é saber se a Universidade de Évora está a cumprir o protocolo que assinou com 
a Câmara Municipal de Beja e aí, disse com toda a sinceridade, que ainda não monitorizaram 
devidamente o mesmo para saberem se o mantém ou se o denunciam e portanto é uma 
matéria que ainda não dedicaram uma atenção profunda e que terão de o fazer em breve, até 
porque, pelas informações que vão chegando parece que a Universidade de Évora poderá não 
estar a cumprir aquilo que assumiu com o Município de Beja em 2017.--------------------------------
Uma outra questão são as acessibilidades, a Câmara Municipal nesta matéria pode intervir o 



 

Página 4 de 24 
 

problema é não haver verbas na União Europeia, nem a previsão que haja no próximo quadro, 
para pavimentação de estradas municipais e, desse ponto de vista, no caso de se pretender 
introduzir algumas melhorias, terão de ser feitas ou pela EDIA ou pela Câmara Municipal de 
Beja ou até em parceria mas com dinheiros de ambos os orçamentos.----------------------------------
Relativamente ao Museu Regional de Beja e ao artigo que saiu no “Público” do passado sábado 
o mesmo omite uma série de coisas que disse na reunião de câmara e que induzem as pessoas 
em erro embora estejam lá coisas que são verdade. Em primeiro lugar é verdade que a Câmara 
Municipal de Beja foi surpreendida pelo projeto de Decreto-Lei, quando foi confrontada pelo 
mesmo, que incluía o Museu Regional na Rede Nacional de Museus tutelada pelo Ministério da 
Cultura embora entregue à Direção Regional, porque se pensava que essa possibilidade não 
existia e que só existiam duas soluções, ou a CIMBAL ou a Câmara Municipal de Beja e, se a 
bifurcação fosse feita exclusivamente entre estas duas opções, a Câmara Municipal estava 
disponível para assumir as suas responsabilidades através de uma passagem gradual dos 60% 
que suporta do Museu para os 100% num prazo de quatro anos e era esta a proposta. 
Entendem que a Câmara Municipal de Beja tem melhores condições de gestão do Museu que a 
CIMBAL mas também entendem que o Estado afinal pode ter melhores condições que a 
Câmara Municipal tem. Neste sentido foi pedido uma reunião com o ex-Ministro Luís Castro 
Mendes e ele, juntamente com o vereador Luís Miranda, a Drª Paula Amendoeira, o Presidente 
da CIMBAL Jorge Rosa e Primeiro-Secretário Fernando Romba, deslocaram-se a Lisboa e foi-lhes 
explicado esta possibilidade. Ora com esta hipótese em cima da mesa seria de muita 
irresponsabilidade se por uma questão de puro dogmatismo não analisassem os prós e contras 
colocados com esta terceira opção e esta posição, tomada em conjunto, foi precisamente 
porque não se alheiam das suas responsabilidades e porque consideram que o Museu pode ter 
um papel mais ativo na cidade e no concelho do que aquele que tem tido nos últimos anos.-----
Uma das perguntas que se tem colocado várias vezes é se há garantias que o espólio e o 
acervo não saem do Museu de Beja. Naturalmente vai ser feito um levantamento do 
inventário das peças do Museu, que contará provavelmente com uma coleção permanente e 
depois com coleções temporárias que por aqui passarão, integradas no âmbito da Rede, e que 
de outra forma dificilmente passariam e obviamente que não pode garantir também que 
algumas das obras não possam ir temporariamente para outros museus, mas se forem, acha 
que constitui um orgulho e uma marca importante para Beja que as mesmas sejam exibidas, 
no país ou no estrangeiro, desde que depois regressem e estejam afetas ao nosso Museu.-------
Tem havido também o cuidado de não justificar esta opção com a questão financeira que não 
é de somenos importância, aliás um dos motivos pelo qual em 2015 a opção preferida foi que 
o Museu revertesse da Assembleia Distrital para a CIMBAL e não para a Câmara Municipal foi 
precisamente pela autarquia não ter condições financeiras para sozinha assegurar o 
orçamento que o Museu necessita anualmente.--------------------------------------------------------------
Depois a forma como será escolhido o próximo Diretor do Museu que agirá em função de um 
conjunto de objetivos obriga a que o Museu tenha outro dinamismo e relativamente a toda a 
modernização do espaço a Direção Regional de Cultura tem verbas para poder assegurar o 
regular funcionamento do equipamento em melhores condições das que existem e que a 
Câmara Municipal lhe poderia eventualmente introduzir.--------------------------------------------------
Assim, pesados os prós e contras, entende a atual Câmara Municipal que esta solução é 
assertiva e correta.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à gestão partilhada, está a ser elaborado o protocolo e não pode ainda adiantar 
muito sobre os conteúdos do mesmo, mas esta figura coloca-se porque o Museu fica situado 
no Município de Beja, que será o mais beneficiado, não tanto os outros concelhos, e é uma 
forma de assumirem que não se querem demitir desta responsabilidade apenas porque o 
mesmo já está sob a tutela da Direção Regional de Cultura, querem sim ter uma palavra a dizer 
e ajudar nas intervenções que se venham a fazer. Depois do protocolo ser assinado a Câmara 
Municipal de Beja e a Direção Regional de Cultura promoverão em conjunto uma sessão 
pública para tirar dúvidas e esclarecerem a população daquilo que se pretende para o Museu. 
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Acrescentou antes de concluir que relativamente áquilo que têm ouvido muitas pessoas dizer, 
nomeadamente que mentiram aos eleitores quando disseram que o Museu ficaria sob a alçada 
da Câmara Municipal, referiu que esta possibilidade em setembro de 2017 não estava em cima 
da mesa e não podia ser considerada e portanto só poderia falar sobre os factos que existiam 
naquele momento e quando desenvolveram a campanha eleitoral foram muito claros, entre o 
Museu ficar na CIMBAL ou passar para a Câmara, a preferência era ficar na Câmara muito 
claramente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concluiu afirmando que entre as três opções que existem, manter o Museu na CIMBAL seria a 
pior opção, passá-lo para a Câmara Municipal seria um pouco melhor mas passá-lo para o 
Estado pode ser, em função daquilo que lhes foi dito e que confiam, a melhor opção de todas 
porque será mais benéfico tê-lo integrado numa Rede de Museus do que isolado, 
orgulhosamente só e fechado sobre si mesmo sem interagir com outros museus da região e do 
país, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

2. – Período de Antes da Ordem do Dia;---------------------------------------------------------- 

 
 

2.1. – Apreciação e votação das atas n
os

 7/2018 e 1/2019;--------------------------- 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a 
Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação as seguintes atas que foram previamente 
distribuídas por todos os eleitos:-----------------------------------------------------------------------------------
nº 7/2018, relativa à sessão ordinária realizada em vinte e seis de novembro de dois mil e 
dezoito, aprovada por maioria com três abstenções.--------------------------------------------------------
nº 1/2019, à sessão extraordinária realizada em vinte e oito de janeiro de dois mil e dezanove, 
aprovada por maioria com uma abstenção.-------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Intervenção dos membros da Assembleia Municipal;------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE) apresentou a seguinte Moção – Pelo combate à violência de 

género:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Considerando que:---------------------------------------------------------------------------------------------------
O combate à violência de género é um dos maiores desafios das nossas sociedades;---------------
A violência de género toma várias formas, sendo Portugal assolado por um número de crimes 
de violência doméstica e violação muito elevado e maioritariamente direcionado contra 
mulheres, que devem fazer ponderar as medidas implementadas até hoje e novas formas de 
combater este flagelo;------------------------------------------------------------------------------------------------
Segundo o Observatório de Mulheres Assassinadas da UMAR, nos últimos 15 anos morreram 
503 mulheres e cerca de 600 foram vítimas de tentativas de assassinato. No mesmo período, 
mais de 1000 crianças ficaram órfãs.------------------------------------------------------------------------------
Em 2018, registaram-se, em Portugal, 29.734 participações do crime de Violência Doméstica;---
Por outro lado, a violência doméstica é o crime contra as pessoas que mais mata em Portugal. 
Este crime continua a assumir-se como uma das principais formas de criminalidade, sendo que, 
nos crimes contra as pessoas, é apenas superado em número de ocorrências, pelo crime de 
ofensa à integridade física simples, segundo dados do Relatório Anual de Segurança Interna de 
2017 (RASI 2017).-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apesar de, passados 18 anos, ser pacífico na sociedade portuguesa o mérito de se ter tornado 
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a violência doméstica crime público, apesar das inúmeras campanhas de sensibilização, apesar 
de todas as denúncias, o crime de violência doméstica continua a ter uma prevalência muito 
grande;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Só este ano, 2019, já foram assassinadas 10 mulheres e 1 criança em contexto de violência 
doméstica e de relações de intimidade. Nestes casos, existiam já processos, queixas, tentativas 
de pedir ajuda que não foram ouvidas por ninguém. O sistema que deveria apoiar as vítimas 
de violência doméstica continua a falhar redondamente.---------------------------------------------------
Por outro lado, o crime de violação atinge, sobretudo, mulheres e crianças. Apesar da 
neutralidade prevista no tipo legal de violação quanto ao género da vítima, este crime é, 
indubitavelmente, uma forma de violência de género, e uma das mais invisíveis.--------------------
Em Portugal, de acordo com os dados do RASI 2017, as participações do crime de violação 
aumentaram, de 2016 para 2017, 21,8% e foram apresentadas 408 queixas às forças de 
segurança. Segundo a mesma fonte, a esmagadora maioria de agressores enquadra-se em 
relações de proximidade familiar ou de conhecimento, sendo por isso falsa a ideia de que o 
crime de violação é cometido por estranhos.-------------------------------------------------------------------
Neste quadro, afigura-se a necessidade de um debate aprofundado e sério da sociedade 
portuguesa, que ouça com mais atenção as várias organizações que trabalham diariamente 
com estes casos de violência, bem como organizações internacionais, profissionais da justiça, 
entre outros.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O parlamento português tem tido, em especial no último ano, várias discussões e 
apresentação de várias iniciativas legislativas referentes a esta problemática específica da 
violência doméstica e violação, de onde destacamos:--------------------------------------------------------
a) Projeto de Lei 976/XIII (BE) – Altera o Código Penal, reforçando o combate à violência 
doméstica, sexual e sobre menores (46ª alteração ao Código Penal);---------------------------------------
b) Projeto de Lei 977/XIII (BE) – Altera o Código de Processo Penal, alargando a possibilidade 
de aplicação de prisão preventiva e limitando a aplicação da figura da suspensão provisória de 
processo (31ª alteração ao Código de Processo Penal);-----------------------------------------------------------
c) Projeto de Lei 978/XIII (BE) – Cria os Juízos de Violência Doméstica;----------------------------------
d) Projeto de Lei 1013/XIII (PAN) - Procede à alteração do artigo 41º da Lei nº 112/2009, de 16 
de setembro, reforçando os trâmites de cooperação das entidades empregadoras com os 
trabalhadores vítimas de violência doméstica;-----------------------------------------------------------------
e) Projeto de Lei 1017/XIII (CDS) – Altera o Código Civil, criando a indignidade sucessória dos 
condenados por crimes de violência doméstica ou maus tratos;------------------------------------------
f) Projeto de Lei 1047/XIII (PAN) – Altera o Código Penal, nomeadamente o crime de violação, 
adaptando a legislação à Convenção de Istambul ratificada por Portugal;------------------------------
g) Projeto de Lei 1058/XIII (BE) – Procede à alteração dos crimes de violação e coação sexual no 
Código Penal, em respeito pela Convenção de Istambul (47ª alteração ao Código Penal);-------------
h) Projeto de Lei 1105/XIII (BE) – Possibilita a aplicação de imposição de condutas ou a 
proibição de contacto quando há fortes indícios da prática do crime de perseguição (33ª 

alteração do Código de Processo Penal);----------------------------------------------------------------------------
Parte das propostas estão em especialidade, outras foram já rejeitadas, mas, no geral, o que se 
tem depreendido do debate público sobre estas matérias é que existe pouca vontade política 
para fazer alterações à legislação. O argumento tem sido de que é preciso investir mais na 
formação dos e das profissionais.----------------------------------------------------------------------------------
Concordando com a necessidade permanente de existir formação, os números indicam 
claramente que isso não chega. Tudo o que se fizer neste âmbito, seja de nível nacional ou 
local, será sempre pouco enquanto o número de femicídios for tão elevado.-------------------------
Lembramos que, desde 2007, o Bloco de Esquerda propõe a criação de equipas 
multidisciplinares especializadas nas várias fases do processo e nas várias entidades. Apenas 
agora o Governo está a dar início a este caminho: é positivo, mas já vem tarde.---------------------
A gravidade da situação não se coaduna com o rejeitar de possíveis alterações à legislação, ora 
porque haverá sempre juízes ou juízas que tomam más decisões, ora porque o que é preciso 
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mudar são as mentalidades. Ignorar, por exemplo, que o enquadramento legal atual potencia 
as penas suspensas para penas abaixo de 5 anos para este tipo de crimes é deixar as vítimas 
expostas a mais violência.--------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, a Assembleia Municipal de Beja, reunida em 25 de fevereiro de 2019, delibera, ao 

abrigo do artigo 25º, nº 2, alíneas j) e k) do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro:-----
1. Saudar todas as manifestações e concentrações que, nas últimas e próximas semanas, 
ocorrerão por todo o país exigindo medidas efetivas de combate à violência de género;----------
2. Exigir ao Governo e à Assembleia da República que tomem o combate à violência de género 
como prioridade política efetiva;-----------------------------------------------------------------------------------
3. Instar aos respetivos órgãos de soberania a procederem às seguintes medidas:------------------
a) Alteração das molduras penais para os crimes de violência doméstica, sexual e contra 
menores;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Adequação do Código Penal à Convenção de Istambul, cumprindo as recomendações do 
GREVIO no último relatório sobre a aplicação da Convenção em Portugal, estabelecendo o 
consentimento como linha vermelha do crime de violação e consagrando o crime de violação 
como crime público;---------------------------------------------------------------------------------------------------
c) Extensão da aplicação de prisão preventiva a crimes de violência doméstica e proibir a 
aplicação do instituto da suspensão provisória do processo a este tipo de crimes; 
d) Garantir a articulação entre o processo-crime e o processo de regulação das 
responsabilidades parentais (quando exista). Não é possível separar estes dois processos, 
deixando as vítimas mais vulneráveis perante o agressor;--------------------------------------------------
e) Aplicação das medidas de coação “proibição de contacto e imposição de condutas” ao crime 
de perseguição, pois é um passo para garantir a proteção da vítima durante a fase de 
inquérito.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Instar o Governo a acelerar os processos de formação e sensibilização dos e das várias 
agentes nos processos de violência: juízes e magistrados, forças de segurança, assistentes 
sociais, técnicos de saúde.-------------------------------------------------------------------------------------------
5. Instar o Governo a iniciar o processo de debate alargado para a criação de equipas 
multidisciplinares especializadas.----------------------------------------------------------------------------------
6. Remeter esta moção ao Governo, Presidente da Assembleia da República e Grupos 
Parlamentares.”, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação foi a Moção aprovada por unanimidade.--------------------------------------------- 
 
O eleito João Dias (CDU) relativamente à proposta apresentada pela CDU na sessão de 
novembro de 2018, sobre a criação de um Grupo de Trabalho para se debruçar sobre a 

temática das culturas intensivas e super-intensivas, quer do olival, quer do amendoal, no 
concelho de Beja, referiu que na altura o Grupo do PS solicitou um período de reflexão e 
avaliação da proposta. Assim, pretendem agora colocar à votação o seguinte: Sim ou não a 
criação deste Grupo de Trabalho tão importante para conseguir avaliar e poder intervir a nível 
desta problemática que cada vez tem mais dimensão na sociedade civil, disse.---------------------- 
 
O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Beringel, Vítor Besugo (PS) informou que o PS é 
obviamente a favor da criação deste Grupo de Trabalho porque todos, no dia-a-dia, vêm os 
problemas que estas culturas intensivas e super-intensivas trazem. Consideram que este tipo 
de agricultura é importante para o desenvolvimento da região para aproveitamento do 
regadio que Alqueva trouxe mas defendem que terá de haver um maior controlo e fiscalização 
das partes governamentais, disse.---------------------------------------------------------------------------------  
 
A eleita Gina Mateus (BE) informou que naturalmente o Bloco de Esquerda está de acordo com 
a criação do Grupo de Trabalho, aliás ainda no domingo passado promoveram uma iniciativa 
sobre esta problemática e portanto estão disponíveis para trabalhar sobre este tema, disse.---- 
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A eleita Fernanda Pereira (PSD) informou também que naturalmente está disponível para 
integrar este Grupo de Trabalho, disse.-------------------------------------------------------------------------- 
 
Neste sentido foi criado o Grupo de Trabalho para as culturas intensivas e super-intensivas 
que é constituído pelos seguintes elementos:------------------------------------------------------------------
Jacinto Manuel Cristina Franco (PS) ------------------------------------------------------------------------------
Vítor Manuel Ramires Morais Besugo, Presidente da Junta de Freguesia de Beringel (PS) --------
Miguel Machado Quaresma (CDU) -------------------------------------------------------------------------------
Sérgio Manuel Nunes Engana, Presidente da União de Freguesias de Salvada e Quintos (CDU) --
Fernanda Maria dos Santos Pereira (PSD) ----------------------------------------------------------------------
Gina Alice Esteves Quental Mateus (BE) ------------------------------------------------------------------------
Leonel de Jesus Rato Sousa, Presidente da Junta e Freguesia de São Matias (PSMCT) -------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à Ordem do Dia.--------------------------------- 
 
 

3. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

3.1. – Relatório da Atividade Municipal e questões ao executivo 

municipal;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O eleito João Dias (CDU) fez a seguinte intervenção:----------------------------------------------------------
Entendendo o Grupo da CDU que o Museu Regional de Beja é uma âncora da cultura e do 
centro histórico da cidade juntamente com o Castelo, não ver o museu nesta perspetiva deixa-
os bastante preocupados. Algumas das questões esclarecidas deixaram dúvidas, 
nomeadamente a gestão partilhada, que aliás parece já ter sido aceite sem a conhecer, à 
semelhança do que tem acontecido por exemplo no processo de descentralização de 
competências, não se conhece mas venham lá, cedendo mais aos ditames da tutela do que aos 
interesses dos munícipes.--------------------------------------------------------------------------------------------
Foi também dito pelo Senhor Presidente que não beneficia tanto os outros concelhos, pois 
esse é um problema porque este equipamento é entendido como Museu Regional e como 
Museu Regional tem um importante acervo dos diversos concelhos pelo que deveria ser 
através dele que o distrito deveria ser dado a conhecer. De facto não está a conseguir mas 
deveria porque é interesse dos outros concelhos que este serviço público fizesse a ligação uma 
vez que se trata de um importante atrativo turístico e cultural do distrito não sendo 
certamente sua missão servir única e exclusivamente a cidade de Beja. Certamente Beja será o 
primeiro beneficiado mas a cidade tem também a responsabilidade de potenciar, pela 
existência do Museu, a dinâmica cultural dos outros concelhos e por isso é que ele é regional.--
Relativamente à afirmação do Senhor Presidente quando disse que defendia a passagem do 
Museu para a Câmara Municipal de Beja por não ter na altura esta opção, referiu que afinal 
não escolheu nenhuma das três, nem CIMBAL, nem Câmara Municipal nem administração 
central, a opção escolhida foi uma coisa híbrida, uma parceria que não se conhece.----------------
Deixou de seguida as seguintes questões:----------------------------------------------------------------------- 
Os trabalhadores do Museu Regional foram ouvidos alguma vez? Ao que parece não, foram 
afastados por completo deste processo.-------------------------------------------------------------------------
As outras Câmaras Municipais foram ouvidas e envolvidas? É que já dizem que se passar nestes 
termos querem aquilo que é deles.-------------------------------------------------------------------------------
Qual é o plano de investimentos? O Senhor Presidente conhece o Orçamento de Estado para 
2019? É que não estão lá contempladas verbas para assumir o investimento necessário no 
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Museu Regional e tem dúvidas que possam vir a ser contempladas nos próximos orçamentos 
de estado porque a Direção Regional de Cultura do Alentejo tem graves dificuldades 
económicas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quando se fala do acervo obviamente que existe todo o interesse para que as peças possam 
sair temporariamente para dar a conhecer a região e puxar para cá mais visitas mas, a 
preocupação não é com a saída temporária mas sim com a saída definitiva, e isto tem de ser 
salvaguardado bem como a situação do vínculo laboral dos trabalhadores e a que entidade 
ficará o mesmo ligado nesta gestão partilhada.----------------------------------------------------------------
Conclui dizendo que o Grupo da CDU não tem memória curta daquilo que foi dito na última 
campanha eleitoral, designadamente: BEJA PARTICIPA: Promover discussões públicas sobre 
intervenções estruturais do concelho, promover ações Ouvir Beja; Será que o Museu não é 
uma intervenção estrutural? BEJA VIVE: Valorizar e promover os equipamentos culturais do 
concelho; O Museu não é visto como importante para este executivo como anunciado na sua 
campanha eleitoral, disse.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, começou por referir que o eleito João Dias 
assim como o PCP vivem fora do tempo e fora da história. O museu foi criado numa época em 
que a maior parte dos municípios não tinham museus municipais e por isso foi criado em Beja 
como Museu Regional porque hoje em dia a esmagadora maioria dos municípios foram 
criando os seus museus e por isso, embora tenham cá algum acervo, o mais significativo 
encontra-se nos respetivos concelhos, ou seja, a realidade de agora não é a mesma de há 40 
anos, mudou substancialmente.-----------------------------------------------------------------------------------
Disse também que a CDU ou a APU esteve na Câmara Municipal durante 37 anos e esteve na 
maioria na CIMBAL até há dois anos atrás e a solução que teve para o museu foi deixá-lo no 
estado cultural em que está que não é elemento substancialmente valorativo para a cidade. 
Todos reconhecem que o Museu pode dar muito mais, já foi dito aqui em intervenções 
anteriores que o equipamento tem estado subvalorizado por um conjunto de circunstâncias e 
quem teve nesse tempo com maiorias absolutas na Câmara Municipal e na CIMBAL foi a CDU e 
a APU que o eleito representa e portanto se há responsabilidades maiores do estado a que 
chegou o Museu, pede desculpa mas o atual executivo não enfia a carapuça.------------------------
Acrescentou que em 2014, quando o Museu viveu uma grave situação, a Assembleia Distrital, 
através do Senhor Santiago Matias, defensor desta solução, quis “oferecer” o Museu à tutela 
do então Governo PSD/CDS e não foi aceite nessa altura porque o país estava sob assistência da 
troika e o orçamento de estado não o podia receber e mesmo a CDU quando estava à frente da 
CIMBAL fez o mesmo, mas agora pelos vistos estão do lado do problema e não no lado da 
solução, o atual executivo assume que quer valorizar o Museu e quer fazê-lo desta forma, 
depois o tempo o dirá.------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos trabalhadores obviamente que estão salvaguardados, agora se preferiam ir 
para a Câmara Municipal ou ficar na CIMBAL não sabe mas se por exemplo preferissem ficar na 
CIMBAL não se mexia no Museu? Ficava tudo tal e qual como há 40 anos? Era essa a solução? 
Imobilismo, estagnação, paragem no tempo! Se é a solução da CDU não é definitivamente a 
deles.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos debates públicos, é verdade que não têm feito sobre tudo, mas já fizeram 
sobre a praia fluvial, sobre os percursos antigos, sobre o mercado municipal e em breve farão 
sobre as piscinas descobertas e têm envolvido a população muito mais do que no anterior 
mandato em que estes foram de completa ausência e portanto também aí não recebem lições 
da CDU, o Museu vai andar quer a CDU queira quer não, disse.-------------------------------------------- 
 
O eleito João Dias (CDU) esclareceu que o PCP sabe muito bem a sua história e não é o PS que 
lhes vem dar lições porque a vida tem vindo a dar-lhes razão sempre que olham para aquilo 
que defendem, mas o Senhor Presidente da Câmara antecipou-se uma vez que a posição da 
CDU relativamente a esta situação do Museu ainda não foi apresentada, portanto, como 
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perguntou na intervenção anterior, aquilo que querem saber é qual o enquadramento desta 
solução para depois também a interpretarem e avaliarem as consequências e alcance desta 
decisão.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referiu também que em 2013 estavam contemplados e aprovados mais de 600 mil euros para 
obras de beneficiação do museu e onde é que está esse dinheiro? O que é foi feito deste 
dinheiro e porque é que ele não serviu para as obras de beneficiação do museu como 
previsto?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mais, é que quando o anterior executivo chegou à Câmara Municipal, esta tinha um défice de 
milhões de euros e obviamente não tinha condições para assumir a responsabilidade do 
museu, aliás o Senhor Presidente já deveria ter cumprido a promessa que fez de fazer uma 
auditoria externa e não a faz porquê? porque sabe que quando tomou posse havia condições 
quer técnicas quer financeiras.-------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou que o Senhor Presidente também sabe que o edifício do Museu é propriedade do 
Tesouro, pelo que gostaria também que fosse esclarecido que responsabilidade vai ter a 
Câmara Municipal, a Direção Regional de Cultura do Alentejo e o Ministério da Cultura num 
edifício que pertence à Direção Geral do Tesouro, disse.---------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que a informação que tem é que o 
edifício vai passar para a Direção Regional de Cultura.-------------------------------------------------------
Relativamente aos 600 mil euros e porque é que as obras não foram feitas entre 2014 e 2017 
disse que o eleito João Dias tem de fazer essa pergunta ao anterior Presidente da CIMBAL que 
era em simultâneo Presidente da Câmara Municipal de Beja, Engº João Rocha, que está aqui 
presente, mas o dinheiro ainda lá está e as obras deverão ser feitas com base em candidaturas 
onde a Câmara Municipal assumirá a parte da componente nacional, sendo que os municípios 
serão reembolsados de cada uma das partes que lá tenham nesse “bolo” para intervenção no 
museu.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agradeceu também ao eleito João Dias o elogio que lhes fez quando acabou de dizer que 
quando chegou o anterior executivo não havia condições financeiras e o atual executivo ao fim 
de um ano e quatro meses pelos vistos já as tem, portanto obrigado por acabar de dizer que 
foi feita uma recuperação económica extraordinária no Município de Beja em apenas dezasseis 
meses, mas se quiser recuar mais no tempo, também não pode cair no esquecimento o 
enorme passivo com que se deparou o Presidente Jorge Pulido Valente em 2009 quando 
chegou à Câmara.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à auditoria externa informou que a mesma não foi pedida porque entretanto a 
Inspeção Geral de Finanças chegou à Câmara Municipal de Beja, fez um conjunto de 
levantamentos sobre contratação pública e não ficava bem estarem a contratar uma entidade 
e fazer duas auditorias em paralelo. Aguardam o Relatório Final mas também disse com toda a 
franqueza que aquilo que desejam é que a auditoria revele que está tudo conforme e que foi 
uma gestão tão boa quanto possível.----------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Susana Correia (CDU) quis chamar a atenção e clarificar que convém não esquecer que 
a Câmara Municipal de Beja não esteve única e exclusivamente a ser gerida pela CDU e que foi 
precisamente durante uma gestão do executivo do PS que se verificou a situação mais gravosa 
relativamente às transferências de verbas para o Museu o que afetou gravemente a situação 
de recebimento de salários dos seus funcionários.------------------------------------------------------------
Relativamente à afirmação do Senhor Presidente da Câmara, que seria bom o Museu Regional 
funcionar em rede, percebe a intenção, porque é mais fácil estando na administração central 
haver uma política concertada de atividades para os vários museus, contudo neste momento, 
o Museu de Beja integra já duas redes, nomeadamente a Rede Portuguesa de Museus, 
nacional e certificada pelo Ministério da Cultura e a Rede de Museus do Baixo Alentejo.----------
Chamou a atenção também para duas situações que convém acompanhar.---------------------------
A primeira diz respeito ao novo diploma que foi aprovado em Conselho de Ministros e que tem 
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a ver com as normas de gestão dos museus, que embora seja apresentado pelo Governo como 
uma grande melhoria, porque vai permitir uma maior agilização da gestão dos museus, 
pessoalmente não tem certeza nenhuma que será mesmo assim e, portanto, é uma situação 
que deverá ser acompanhada para ver como é que este diploma vai afetar a gestão dos 
museus e quais vão ser as implicações, neste caso em concreto o Museus Regional de Beja, e 
se realmente aquilo que vem expresso vai facilitar a gestão e torná-la mais leve e eficaz ou se 
não estará a abrir uma porta para, no futuro, se poder vir a privatizar alguns destes 
equipamentos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A segunda é relativa à proposta de integração das Direções Regionais de Culturas nas 
Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, que tudo indica irá para a frente, 
como é que isto poderá afetar positiva ou negativamente o Museu Regional de Beja e o seu 
funcionamento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
São dois alertas, para não se descurar estes aspetos e estarem atentos ao que virá acontecer 
no futuro no sentido de não serem surpreendidos e não poderem dizer que desconheciam 
completamente o que é que se estava a passar, disse.------------------------------------------------------- 
 
O vereador João Rocha agradeceu o uso da palavra concedido pelo Senhor Presidente da 
Câmara para esclarecer o seguinte. No PORTUGAL 2020 foi inscrita uma verba superior a um 
milhão de euros na parte do orçamento da CIMBAL. Em 21 de agosto de 2017 foi aprovado por 
unanimidade na Vidigueira, o concurso das obras de beneficiação do Museu Regional que 
importavam em 630.000,00 € + IVA e a restante verba seria para modernizar o interior do 
Museu, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
O Senhor Presidente da União das Freguesias de Salvada e Quintos, Sérgio Manuel Nunes 
Engana (CDU) referiu que a documentação que distribuiu diz respeito ao protocolo Ginástica 
Sénior, do ano 2017, celebrado com a União de Freguesias de Salvada e Quintos e o de 2018, 
celebrado entre a mesma união de Freguesias e a Fundação Joaquim Honório Raposo.------------
Em seguida fez a seguinte intervenção:--------------------------------------------------------------------------
“É a segunda vez que diz que compete-nos a nós todos contribuir para a credibilização ou 
descredibilização da política, ou seja, em política nem todos os meios justificam os fins.----------
Passados quase 20 anos no poder local vê-se, hoje, na obrigação de vir a este púlpito para 
repelir por falsas as informações transmitidas pelo Senhor Presidente da Câmara e pelo Senhor 
vereador Arlindo Morais, e constantes da ata da reunião de câmara nº 24, de 21 de novembro 
de 2018, na sequência de um pedido de esclarecimento do vereador Vitor Picado sobre a 
continuidade, em 2019, do Protocolo para a dinamização do Projeto Ginástica Sénior 
celebrado entre a Câmara Municipal de Beja, Cáritas Diocesana de Beja e as Juntas de 
Freguesia e citou: "O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente ao Protocolo 
entre a Cáritas Diocesana de Beja deu conhecimento que a informação que tem é que o 
mesmo cessará no dia 31 de dezembro de 2018, tendo em conta que pelo menos uma das 
Juntas de Freguesia do Concelho tem uma verba significativa em atraso e isso dificulta que a 
Instituição possa continuar com este Protocolo e portanto já comunicou à Câmara Municipal 
de Beja que a partir desse dia não dará continuidade ao mesmo. O Vereador Arlindo Morais 
(...) quis acrescentar o seguinte sobre o Protocolo com a Cáritas Diocesana de Beja. Disse que 
há 30 dias atrás foram surpreendidos por um elemento da Direção da Instituição que segundo 
ele havia um problema com o pagamento de uma prestação protocolada. Entretanto existe 
uma solução que passa pelo Projeto Com_Vida que tem técnicos de educação física que irão 
promover e continuar este tipo de atividades sem qualquer pagamento por parte das Juntas 
de Freguesia.", fim de citação.--------------------------------------------------------------------------------------
Estranhamente, ou talvez não, nestas informações não foi mencionada, ou não ficou em ata, 
qual ou quais as entidades que estavam com supostos atrasos nos pagamentos protocolados. 
Nem tão pouco se exerceu o contraditório junto desses parceiros de forma a apurar a 
veracidade dos factos de modo a evitar licitar ao máximo a dúvida e mostrar, dessa forma, o 
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respeito e a consideração, pelo menos, institucional que deve prevalecer e ser preservada nas 
relações entre as partes. Isto é, da parte do executivo municipal não houve qualquer interesse 
ou preocupação em promover esse exercício ou expediente, o importante foi, de forma 
leviana, atribuir e imputar essa responsabilidade, e deixar-se "queimar em lume brando", 
possivelmente, com o propósito de encontrar uma justificação ou pretexto para a forma como 
foi conduzido os processos relativos aos projetos Incubadora Social e Com_Vida.-------------------
Sucede que, como os documentos agora entregues, a todos evidenciam à saciedade, as 
instituições em causa são a União das Freguesias de Salvada e Quintos e a Fundação Joaquim 
Honório Raposo, por si presididas.--------------------------------------------------------------------------------
Assim, fundado nas razões dos fundamentos, e em homenagem à verdade material e 
substantiva, questiona, como é possível o alegado incumprimento, por parte das entidades 
que representa, ter originado a cessação do Protocolo em toda a sua extensão, ou seja com 
todos os Parceiros e Instituições que assinaram o mesmo?-------------------------------------------------
Ora, o incumprimento a existir faria cessar, somente, o Protocolo nas instituições em falta! 
Aliás, a própria correspondência eletrónica enviada pela Cáritas, no dia 19 de novembro de 
2018, a estas entidades, e com conhecimento aos demais parceiros, incluindo a Câmara 
Municipal, é clara ao solicitar o pagamento dos valores protocolados até ao dia 22 de 
novembro, sob pena de o mesmo ter de cessar nas Instituições acima mencionadas. Como é 
que o executivo municipal deu como válida e segura outra argumentação diferente desta.-------
Acresce, porém, referir que as Instituições não estavam em falta, como aleivosamente e sem 
qualquer consistência se pretendeu divulgar e espalhar. Todavia, e à guisa de esclarecimentos, 
sempre se informa que, quanto aos pagamentos, o Protocolo assinado em 2017 indicava no 
seu articulado, nomeadamente na cláusula 4ª, o dia 15 de abril como a data para a liquidação 
dos valores acordados (sendo certo que os pagamentos efetuados pela União das Freguesias de 

Salvada e Quintos ocorreram mais tarde, designadamente em 24 de julho de 2017 e 29 de janeiro de 

2018, e que tal circunstância não motivou a denúncia ou a cessação do referido Protocolo em 2017) e 
que o Protocolo de 2018, pelo contrário, é omisso quanto aos prazos de pagamentos, não 
estabelecendo qualquer data para o efeito, o que se depreende que só após a emissão da 
fatura correspondente se encontra em pagamento, fatura essa, que foi emitida em 16 de 
novembro e que, talvez, por coincidência foi enviada pela Cáritas no mesmo dia da reunião de 
Câmara, ou seja 21 de novembro e recebida no final do citado mês. Falecem pois as indicações 
que, segundo a Câmara e não a Cáritas, como atesta a documentação pertinente, motivaram a 
cessação do Protocolo, caindo por terra a confabulada versão da sua extinção em virtude do 
não pagamento dos valores inscritos no mesmo pela União das Freguesias de Salvada e 
Quintos e da Fundação Joaquim Honório Raposo, como é do conhecimento do vereador 
Arlindo Morais e da vereadora Marisa Saturnino porquanto tiveram acesso a essa informação, 
há semelhança dos outros parceiros, e omitiram o conteúdo dessas comunicações aos 
vereadores em regime de não permanência.-------------------------------------------------------------------
O Protocolo de Ginástica Sénior cessou por iniciativa da Cáritas, é verdade, desconhecendo-se 
a motivação para tal facto, disse a União das Freguesias de Salvada e Quintos, contudo a 
ginástica será mantida através do projeto COM_VIDA, segundo a Câmara Municipal.----------------
Ora, está tudo dito e dúvidas não existem pois, se o projeto COM_VIDA, do qual a Câmara 
Municipal é investidor social, tem, entre outras atividades, a ginástica sénior, obviamente que 
a Câmara não iria continuar com o Protocolo com a Cáritas, e as próprias Juntas e Uniões de 
Freguesias iriam preferir criar parcerias, como já formaram, no âmbito desse projeto do qual 
não existem encargos financeiros, uma vez que estes foram assumidos pelo Município, do que 
continuar com o protocolo com a Cáritas Diocesana de Beja com os custos que lhe estavam 
associados. Na verdade, o próprio email, de denúncia do protocolo, enviado pela Cáritas, em 
06 de dezembro de 2018, aponta nesse sentido, ou seja para a certeza de que no futuro 
próximo os utentes/beneficiários serão abrangidos por outro tipo de resposta indo ao 
encontro de novas necessidades.----------------------------------------------------------------------------------
Desta forma, a Câmara acabou por prestar um lamentável serviço à população que representa 
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e que tem o dever de servir e informar, emitindo esclarecimentos ou informações sustentadas 
e validadas evitando-se, assim, afrontas e incómodos desagradáveis, gratuitos e 
desnecessários.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A informação veiculada é no entender do executivo da União das Freguesias de Salvada e 
Quintos e da Direção da Fundação Joaquim Honório Raposo grave porque, para além de 
demonstrar um manifesto desconhecimento sobre o clausulado do Protocolo que vigorou até 
31 de dezembro de 2018, é, igualmente, censurável pois assenta em factos infundados e em 
mentiras que a Câmara Municipal, na peneira da razoabilidade, foi incapaz de filtrar, bastando 
para esse efeito deitar um olhar cuidado sobre a documentação existente e falar com as 
entidades envolvidas, ou não quis, por mera conveniência política, desrespeitando, com esse 
comportamento, o dever de diligência e de boa-fé necessários para o cumprimento da sua 
missão de contribuir para uma opinião pública melhor informada.---------------------------------------
Outrossim, deve o executivo municipal desmistificar a ideia de uma relação privilegiada com o 
promotor dos referidos projetos e do qual foi investidor social em moldes e valores que eram 
desconhecidos das IPSS's da União das Freguesias de Salvada e Quintos, sem perda de mérito 
para os mesmos ou qualquer falta de consideração para o Centro Social Nossa Senhora da 
Graça de Baleizão, com o qual estamos a trabalhar.”---------------------------------------------------------
Aproveitou ainda para questionar o Senhor Presidente da Câmara sobre quais os projetos e 
investimentos previstos para a União das Freguesias de Salvada e Quintos, uma vez que é do 
seu conhecimento que a Câmara Municipal iria requalificar a cobertura/telhado do extinto 
Posto da GNR de Albernoa, uma Praça em Beringel e que o Penedo Gordo já havia sido 
beneficiado com a construção de um relvado sintético, por escolha e opção política do atual 
executivo municipal, que no seu entender podia ter sido executado na Salvada, não existindo 
para esse efeito a necessidade de celebrar qualquer protocolo com a Câmara Municipal de 
Beja uma vez que o campo de futebol da Salvada é propriedade do Município, disse.--------------
  
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que foi uma longa intervenção do 
Senhor Presidente da União de Freguesias de Salvada e Quintos mas a opinião da Câmara 
Municipal de Beja é que este é um não assunto, houve uma denúncia unilateral de um 
protocolo por parte da Cáritas Diocesana de Beja porque dizia que havia pagamentos em falta 
de uma determinada freguesia e não apontou que tinham sido informados que a dívida era da 
União de Freguesias de Salvada e Quintos precisamente por respeitarem a União de Freguesias 
e por acharem que não devem expor as entidades em ata porque isso não é simpático nem 
correto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evidentemente que a Câmara Municipal de Beja tentou salvar o projeto Ginástica Sénior tal 
como existia, nunca falhou com os seus pagamentos mas a partir do momento em que o 
mesmo vem abaixo unilateralmente por uma parte foi sorte haver uma alternativa que por 
coincidência encaixou e permitiu continuar com o projeto porque senão fosse o Projeto 
COM_VIDA provavelmente neste momento as freguesias não teriam ginástica sénior e portanto 
é com alguma satisfação que diz que, por esta feliz coincidência, conseguiu-se assegurar 
ginástica sénior e um conjunto de outras atividades em onze das doze freguesias do concelho 
que até ao final de 2021 estão garantidas, a partir de 2022 não sabe.-----------------------------------
Relativamente às questões deixadas referiu que as mesmas têm de ser colocadas à Cáritas 
Diocesana de Beja e não à Câmara Municipal.------------------------------------------------------------------
Sobre aquilo que está previsto para a União de Freguesias de Salvada e Quintos, tomou boa 
nota e com certeza que será compensada com um investimento um pouco maior que nas 
outras freguesias, tal como Beringel, devido a ter sido prejudicada pelos relvados sintéticos há 
doze anos atrás curiosamente por um executivo da CDU. Acrescentou que sobre o posto da 
GNR em Albernoa foi uma intervenção urgente uma vez que o telhado estava em vias de ruir e 
a Praça Dr. Carlos Moreira, em Beringel, é executar o projeto base com uma pequena 
remodelação que vinha do anterior executivo e que foi agora candidatado, disse.------------------ 
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3.2. – Proposta de aprovação da 1ª Revisão ao Orçamento (receita e 

despesa) e às Grandes Opções do Plano (PPI e AMR) para o ano 2019;------ 

 
Presente a 1ª Revisão ao Orçamento (receita e despesa) e às Grandes Opções do Plano (PPI e 

AMR) para o ano 2019, que se refere à gerência de saldos do ano anterior, 596.000,00 € 
divididos por duas rubricas, 423.000,00 € afetos aos resíduos sólidos e 123.000,00 € afetos às 
despesas de capital, nomeadamente arruamentos nas freguesias e eficiência energética nas 
instalações municipais e não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção foi 
a mesma colocada à votação e aprovada por unanimidade.----------------------------------------------- 
 
 

3.3. – 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;-------------------------------------------------------------------------------- 

 
Para que as competências que a seguir se indicam não se considerem transferidas para o 
Município de Beja é necessário que os órgãos municipais deliberem a não-aceitação das 
mesmas, de maneira a que tais deliberações sejam comunicadas à DGAL, designadamente, as 
identificadas nos Decretos-Lei nos 20/2019, de 30 de janeiro; 21/2019, de 30 de janeiro; 
22/2019, de 30 de janeiro e 23/2019, de 30 de janeiro.------------------------------------------------------
Neste sentido a Senhora Presidente da Assembleia Municipal, propôs a rejeição de todas as 
competências na sequência da deliberação que foi tomada na câmara municipal.------------------- 
 
Colocado à votação foi o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais 

no domínio da proteção e saúde animal e da segurança dos alimentos, previstas no Decreto-
Lei nº 20/2019, de 30 de janeiro, rejeitado por unanimidade.-------------------------------------------- 
 
Colocado à votação foi o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais 

e para as entidades intermunicipais no domínio da educação, previstas no Decreto-Lei nº 
21/2019, de 30 de janeiro, rejeitado por unanimidade.----------------------------------------------------- 
 
Colocado à votação foi o quadro de transferência de competências para os municípios no 

domínio da cultura, previstas no Decreto-Lei nº 22/2019, de 30 de janeiro, rejeitado por 

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

e para as entidades intermunicipais no domínio da saúde, previstas no Decreto-Lei nº 
23/2019, de 30 de janeiro, rejeitado por unanimidade.----------------------------------------------------- 
 
A eleita Susana Correia (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:----------------------- 
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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.-----------------------
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 nº 20/2019, de 30 de janeiro, que concretiza o quadro de transferência de 
competências para os órgãos municipais nos domínios da proteção e saúde animal e da 
segurança dos alimentos, nº 21/2019, de 30 de janeiro, que concretiza o quadro de 
transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais 
no domínio da educação, nº 22/2019, de 30 de janeiro, que concretiza o quadro de 
transferência de competências para os municípios no domínio da cultura e nº 23/2019, de 30 
de janeiro, que concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos 
municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da saúde.”, disse.------------------------- 
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3.4. – Empréstimo ao Banco Europeu de Investimento – Zona de 

Acolhimento Empresarial Norte;---------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 982, de 04 de fevereiro de 2019, do Gabinete de Desenvolvimento, 
Empreendedorismo e Inovação, dando conhecimento, na sequência da candidatura ALT20-01-

0853-FEDER-000054 ZONA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL NORTE, aprovada a 06 de dezembro de 
2018, e Termo de aceitação, assinado a 10 de dezembro de 2018, que é importante recorrer a 
outras linhas de financiamento disponíveis, nomeadamente a Linha BEI PT2020 – Autarquias 
que prevê a contração de empréstimos de médio e longo prazo.-----------------------------------------
Esta ferramenta vem criar condições para acelerar a execução das operações do Portugal 2020 
através de uma linha de crédito com condições mais favoráveis do que as disponíveis no 
mercado bancário.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Condições: A taxa de juro aplicável à Linha BEI – Autarquias é equivalente ao custo do 
financiamento disponibilizado pelo BEI, podendo o beneficiário optar por uma taxa fixa ou 
variável.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atendendo ao valor praticado pelo BEI no primeiro desembolso à República Portuguesa, aos 
empréstimos aprovados sejam aplicadas as seguintes taxas: Taxa fixa: 1,564% e Taxa Variável: 
Euribor 6m + spread de 0,277% ( Para os casos em que a taxa resultante for negativa, a taxa de juro 

será fixada em zero para esse período). Estas taxas mantêm-se em vigor até à indicação de nova 
cotação pelo IGCP.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, propôs-se, para efeitos do cumprimento da alínea f) nº 1 artigo25º e da alínea ccc) do 
nº 1 do artigo 33º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e com o disposto do artigo 
51º da Lei nº 73/2013 de 3 de setembro, que fosse autorizada a da contratação de empréstimo 
no montante até ao indicado, 262.737,69 € (duzentos e sessenta e dois mil, setecentos e trinta e 

sete euros e sessenta e nove cêntimos), através de candidatura na plataforma Balcão 202, de 
acordo com os respetivos normativos legais da Linha BEI PT2020 – Autarquias, para o 
financiamento da contrapartida nacional do investimento indicado.------------------------------------ 
 
Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção foi o empréstimo ao Banco 
Europeu de Investimento – Zona de Acolhimento Empresarial Norte, colocado à votação e 
aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

3.5. – Proposta de aprovação do contrato interadministrativo de 

delegação de competências no âmbito do serviço público de transporte 

de passageiros entre a CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo 

Alentejo e a Câmara Municipal de Beja;---------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 1372, de 18 de fevereiro de 2019, Serviço de Trânsito e Mobilidade, informando 
que o novo regime jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, Lei nº 52/2015 de 
09 de junho (RJSPTP), determina que os Municípios e as Comunidades Intermunicipais passam 

a ser as Autoridades de Transporte, no domínio do transporte público de passageiros, com as 

atribuições e competências definidas nesse regime.--------------------------------------------------------
Este novo enquadramento jurídico concretiza a descentralização administrativa de 
competências; e estabelece a regra geral de realização de procedimentos pré-contratuais para 
a escolha do operador; define as condições de imposição de obrigações de serviço público e o 
pagamento de compensações financeiras, incluindo tarifárias.--------------------------------------------
Até 03 de dezembro de 2019 todos os serviços de transportes da União Europeia têm de ter 
sido submetidos a procedimento concursal e/ou devidamente enquadrados em contratos de 
serviço público.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cabe ao Município de Beja organizar os concursos para contratar: Serviços de transporte 
público de passageiros; Transportes escolares; Transportes de natureza social, 
nomeadamente, os serviços de transporte a populações específicas.------------------------------------
Em conjunto com os restantes concelhos que pertencem à Comunidade Intermunicipal- 
CIMBAL, o Município deve procurar compatibilizar as carreiras municipais (origem e destino 

dentro do concelho) e as carreiras intermunicipais (que se desenvolvem integral ou maioritariamente 

dentro da área geográfica da comunidade intermunicipal, sem prejuízo da possibilidade de existirem 

linhas secundárias de interligação que entrem no território de outras comunidades intermunicipais).-----
Neste contexto, e na sequência das diversas reuniões tidas entre o Município de Beja e a 
CIMBAL propôs-se que:-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. – A Câmara Municipal de Beja se mantivesse como Autoridade de Transportes nos seguintes 
serviços:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1. – públicos de transporte de passageiros de âmbito urbano, no perímetro urbano de Beja, 
União de Freguesias de Santiago Maior e São João Baptista e União de Freguesias do Salvador 
e Santa Maria;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2. – nas freguesias urbanas e rurais de todo o concelho de Beja;---------------------------------------
1.2.1. – nos serviços de transporte a pedido, desde que não realizem concorrência aos 
transportes públicos regulares, em horários noturno, fins-de-semana e feriados, quando não 
exista oferta de transporte público regular; e/ou de ligação entre a cidade de Beja e os lugares 
não servidos pela rede de transportes públicos regulares municipais e intermunicipais;-----------
1.2.2. – nos serviços de transporte escolar especializados;-------------------------------------------------
1.2.3. – nos serviços de transporte de pessoas com mobilidade reduzida;------------------------------
2. – Que delegue competências na CIMBAL relacionadas com sistema de mobilidade e serviço 
público de transporte de passageiros, na área das carreiras municipais e intermunicipais 
(atualmente existem 13 carreiras intermunicipais e 6 municipais);-----------------------------------------------
3. – Que transfira as receitas provenientes do Fundo para o Serviço Público de Transportes 
previsto no artigo 12º do RJSPTP nos termos da Lei nº 52/2015, de 09 de junho para a CIMBAL;--
De acordo com o artigo 34º do Decreto-Lei nº 78/2014, de 14 de maio, as peças de 
procedimento de formação de contratos ou de prestação de serviços públicos estão sujeitos à 
emissão de parecer prévio vinculativo por parte da Autoridade Nacional para os Transportes, 
pelo que, atendendo a que é aconselhável estabelecer um contacto prévio antes do envio 
formal da documentação à AMT para efeitos de prestação de esclarecimentos, será agendada 
uma reunião com esta entidade.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção foi o contrato 
interadministrativo de delegação de competências no âmbito do serviço público de transporte 
de passageiros entre a CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo e a Câmara 
Municipal de Beja, colocado à votação e aprovado por maioria com 16 abstenções (bancadas 

da CDU, BE e PSMCT).--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

3.6. – Proposta de abertura de procedimento por concurso público para 

concessão da exploração do estacionamento tarifado de superfície na 

cidade de Beja;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 1392, de 18 de fevereiro de 2019, do Gabinete de Gestão da Mobilidade, 
informando que a empresa DataRede explora atualmente 38 máquinas de pagamento do 
estacionamento de superfície que regulam 557 lugares de estacionamento com base no 
contrato avulso de concessão de exploração do estacionamento tarifado de superfície 
assinado em 04 de fevereiro de 2016 e cujo início da exploração teve lugar a 01 de março de 
2016, por um período de 3 anos.----------------------------------------------------------------------------------
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Tendo em consideração que o contrato de exploração do estacionamento tarifado na cidade 
de Beja termina a 02 de março de 2019, e considerando a dificuldade que se colocaria ao 
Município de Beja em explorar diretamente o estacionamento por falta de pessoal qualificado 
para o efeito, nomeadamente, para a manutenção do equipamento, propôs-se:--------------------
1. A abertura de um concurso público para a concessão da exploração do estacionamento 
tarifado de superfície na cidade de Beja, pelo prazo de 1 ano, para gerir 38 máquinas de 
pagamento que regulam 557 lugares de estacionamento, 383 dos quais têm acesso a 
residentes sem limite de tempo e sem pagamento, cerca de 69%, existindo para o efeito 1 
carro de recolha de dinheiro e um computador com software adequado para o controlo das 
máquinas de pagamento. A exploração do serviço exige da parte da empresa concessionária 
trabalhos de vigilância e emissão de avisos quando há incumprimento; de recolha e depósito 
de valores numa conta do Município de Beja; de controlo e gestão das receitas; a elaboração 
de relatórios mensais com as receitas apuradas; a manutenção dos parcómetros; a recarga das 
máquinas com rolos para emissão de bilhetes; o contrato de um seguro contra o vandalismo 
das máquinas; a verificação metrológica anual das máquinas de pagamento e contrato com 
uma empresa para garantir a comunicação do computador com as máquinas de pagamento;---
2. Que o preço base seja de 25% do valor da receita mensal apurada nas 38 máquinas já 
instaladas na cidade de Beja nos locais mencionados nas cláusulas técnicas do Caderno de 
Encargos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Que a decisão de adjudicação recaia sobre o concorrente que apresente a proposta 
economicamente mais vantajosa para o Município de Beja aferida pela percentagem em 
relação à receita total a transferir mensalmente para o Município de Beja;----------------------------
4. Que não sejam admitidas propostas variantes;-------------------------------------------------------------
5. Que o Júri seja constituído por 3 elementos efetivos, Engª Maria Goreti Margalha, Engº 
Paulo Luís, Engº Anselmo Correia e 2 suplentes, Engº João Duarte Margalha, Engº António 
Fialho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propõe-se ainda que a DataRede continue a explorar o serviço até que o resultado do concurso 
público seja conhecido, mantendo, para o efeito as condições do contrato até agora em vigor, 
onde o valor de 19,95% da receita pertence à empresa, de acordo com o contrato assinado em 
04 de fevereiro de 2016.---------------------------------------------------------------------------------------------
As receitas mensais referentes às áreas tarifadas em concurso, apuradas nos anos de 2017 e 
2018, foram as seguintes:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
2017 ……………………………………………………………………………………………………………… 246.131,24 c/IVA 
2018 ……………………………………………………………………………………………………………… 249.105,21 c/IVA 
 
Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção foi a abertura de 
procedimento por concurso público para concessão da exploração do estacionamento tarifado 
de superfície na cidade de Beja, colocada à votação e aprovada por maioria com 2 abstenções 

(bancadas do BE e PSMCT).-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

3.7. – Proposta de aprovação da Alteração ao Plano de Pormenor da Rua 

D. Manuel I e Alferes Malheiro, em Beja;-------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 8953 de 04 de dezembro de 2018, da Divisão de Administração Urbanística, 
informando que, não se tendo registado qualquer reclamação no âmbito da discussão pública 
está agora o processo em condições de ser aprovado pela Câmara Municipal e posteriormente 
ser submetido a aprovação da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------- 
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Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção foi a alteração ao Plano de 
Pormenor da Rua D. Manuel I e Alferes Malheiro, em Beja, colocada à votação e aprovada por 

unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

3.8. – Proposta de aprovação do Plano de Pormenor do Vale de Atum;----- 

 
Registo nº 672, de 25 de janeiro de 2019, da Divisão de Administração Urbanística, informando 
que tendo terminado o período de discussão pública relativa ao Plano de Pormenor do Vale de 
Atum – UOPG 5, e não tendo sido apresentada qualquer reclamação ou sugestão está agora o 
mesmo em condições de ser aprovado pela Câmara Municipal e ser submetido a aprovação 
definitiva da Assembleia Municipal para posterior publicação no Diário da República.-------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção foi o Plano de Pormenor do 
Vale de Atum, colocado à votação e aprovado por unanimidade.---------------------------------------- 
 
 

3.9. – Proposta de ratificação da retificação da fórmula constante do 

Anexo I-A, referente ao cálculo da taxa devida pela realização, 

manutenção e reforço de infraestruturas urbanísticas (TRIU) que faz 

parte integrante da Primeira Alteração ao Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação (RMUE) e, subsequentemente, da respetiva 

Revisão do Regulamento;---------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 925, de 31 de janeiro de 2019, do Gabinete Jurídico, dando conhecimento que na 
sequência da deteção de um erro na fórmula da TRIU acima mencionada, que é agora invocado 
por escrito pelo advogado da empresa ARNAL – Construtora Imobiliária, S.A., Dr. Luis Galrito, no 
âmbito do Registo nº 1607, de 29 de janeiro de 2019 (o erro já havia sido invocado verbalmente, 

tendo, de imediato, os serviços entrado em contacto com a entidade que efetuou a prestação de 
serviços à Câmara Municipal, conforme prova o e-mail de 11.01.2019, no sentido de ser corrigida a 

fórmula), há a necessidade de se proceder à retificação do mesmo ao abrigo do disposto no 
artigo 174º do Código do Procedimento Administrativo (CPA) aprovado em Anexo ao Decreto-
Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro.------------------------------------------------------------------------------------
Trata-se de um erro material na expressão da vontade do órgão administrativo, que é 
manifesto, na medida em que a referida fórmula não faz referência a K3, mas este fator está 
devidamente identificado no mesmo Anexo I-A, na alínea e), segundo a qual "K3 - coeficiente 
que permite diferenciar os vários usos e tipologias segundo critérios previamente 
estabelecidos, assumindo os valores constantes no Quadro II do Mapa VII da fundamentação 
económica.".------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, onde se lê: TRIU= M1 x K1 x K2, deve ler-se: TRIU= M1 x K1 x K2 x K3.------------------------------
De acordo com o artigo 174º, nº 1 do CPA, sob a epígrafe "Retificação dos atos 
administrativos", os erros de cálculo e os erros materiais na expressão da vontade do órgão 
administrativo "quando manifestos, podem ser retificados a todo o tempo, pelos órgãos 
competentes para a revogação do ato.".-------------------------------------------------------------------------
Ainda, nos termos do nº 2 do artigo 174º do CPA a retificação pode ter lugar oficiosamente ou 
a pedido dos interessados, com efeitos retroativos e "deve ser feita sob a forma e com a 
publicidade usadas para a prática do ato retificado.".--------------------------------------------------------
Face ao exposto, deve ser submetida à apreciação e votação do Órgão Executivo e do Órgão 
Deliberativo, a aprovação da retificação do referido erro material, em conformidade com os 
artigos 33º, nº 1, alínea k) e 25º, nº 1, alínea g) do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), 
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aprovado em Anexo à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.-------------------------------------------------
No entanto, como estão a decorrer os procedimentos de licenciamento de operações 
urbanísticas, havendo a necessidade de uma decisão rápida para não prejudicar a sua normal 
tramitação, sugere-se, que o Presidente da Câmara Municipal aprove a referida retificação, 
submetendo o ato a ratificação na primeira reunião realizada após a sua prática, com 
conhecimento aos Membros da Assembleia Municipal (e consequente agendamento para a 

próxima sessão da Assembleia Municipal), de modo a ser publicada, de imediato, a respetiva 
declaração de retificação.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção foi a retificação da fórmula 
constante do Anexo I-A, referente ao cálculo da taxa devida pela realização, manutenção e 
reforço de infraestruturas urbanísticas (TRIU) que faz parte integrante da Primeira Alteração ao 
Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação (RMUE) e, subsequentemente, da 
respetiva Revisão do Regulamento, colocada à votação e ratificada por unanimidade.------------ 
 
 

3.10. – Proposta de aprovação de Regulamentos;------------------------------------------ 

 
Presente o Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino Superior do 

Município de Beja de Famílias Numerosas e Carenciadas.------------------------------------------------- 
 
A eleita Ana Paula Delgado (CDU) fez a seguinte intervenção:----------------------------------------------
Havendo um traço marcante no processo de elaboração dos Regulamentos, não tendo este 
sido exceção, que na perspetiva do Grupo da CDU é importante alterar sob pena da 
participação dos eleitos da Assembleia Municipal se resumir a uma mera formalidade em 
termos de preceituado legal.----------------------------------------------------------------------------------------
Tendo sido sistematicamente afirmado pelo jurista, que acompanha o enquadramento da 
elaboração dos regulamentos que, se os membros da Comissão pretenderem alterar o seu 
conteúdo, o processo tem de recomeçar, indo a reunião de câmara e depois novamente a 
consulta pública então, se o objetivo é envolver mais a Comissão de Regulamentos na 
discussão dos conteúdos dos mesmos, a participação deve preferencialmente ser antes do 
período de discussão pública. Deste modo, há oportunidade para a participação efetiva da 
Comissão e, se for caso disso, a consideração das respetivas propostas depois de avaliadas e 
discutidas pelos respetivos membros.----------------------------------------------------------------------------
Ao nível do presente Regulamento, a participação da Comissão foi muito importante porque 
permitiu a correção de elementos materiais que não estavam corretos, pois registaram-se 
erros no apuramento de duas fórmulas que serviam de base ao cálculo das bolsas a atribuir. 
No entanto, já não foi possível contemplar outros elementos de enquadramento que poderiam 
constituir uma base mais coerente e justa em matéria de atribuição de bolsas. A título de 
exemplo, importa referir que a inclusão nos critérios de atribuição da idade de benificiário, 
para além do rendimento familiar per capita seria um elemento complementar de análise mais 
justo a ser utilizado na eventualidade de vir a existir empate entre candidaturas. Sobre este 
assunto não foi possível incluir a proposta, logo não irá o Grupo da CDU votar favoravelmente 
mas sim abster-se, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, esclareceu que é em 
sede de Comissão de Regulamentos que as alterações devem ser propostas senão qual era o 
sentido de existir essa Comissão?---------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) disse que as coisas não são assim tão lineares na medida em 
que, e isto foi objeto de consenso dos representantes dos grupos políticos, quando os projetos 
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chegam à Comissão de Regulamentos já estão completamente gizados e não é possível alterar 
a não ser quando há erros materiais. Isto foi explicado pelo jurista e é nesse sentido que 
querem propor que estas reuniões ocorram ou na própria fase de processo de trabalho dos 
técnicos ou no momento da consulta pública porque à posteriori à sempre impedimentos e 
levantam-se sempre questões de atrasar o processo de formalização dos respetivos 
regulamentos, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Fernanda Pereira (PSD) referiu que esta questão levantada é de extrema importância 
porque de facto a sensação é esta, ou aprova-se o regulamento tal como chega ou o processo 
anda para trás. Relativamente ao regulamento em questão foi-lhes transmitido que se não 
fosse aprovado seria mais um ano em que as bolsas não seriam atribuídas e portanto 
limitaram-se a corrigir as fórmulas, ou seja, foram erros materiais que não implicavam com o 
sentido do regulamento o qual não recebeu juntamente com a convocatória e portanto 
partindo do princípio que se mantem a versão saída da Comissão de Regulamentos votará 
favoravelmente, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A eleita Gina Mateus (BE) referiu que fazendo parte deste grupo e tendo chegado às mesmas 
conclusões manifestou que foi realmente o que se passou e que acabaram por se sentir 
pressionados a não fazer alterações precisamente porque isso atrasaria todo o processo de 
aprovação, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocado à votação, foi o Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino 
Superior do Município de Beja de Famílias Numerosas e Carenciadas, aprovado por maioria 

com 16 abstenções (bancadas da CDU, BE e PSMCT).----------------------------------------------------------- 
 
Presente o Regulamento de Serviço da RESIALENTEJO, Tratamento e Valorização de Resíduos, 

EIM, e não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção foi o mesmo 
colocado à votação e aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------- 
 
Presente o Regulamento do Conselho Municipal para a Inclusão de Pessoas com Deficiência 

do Município de Beja, e não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção foi 
o mesmo colocado à votação e aprovado por unanimidade.---------------------------------------------- 
 
Presente o Regulamento de Arrendamento de Habitação Acessível a Agregados Familiares 

Jovens do Município de Beja.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Margarida Duarte (PS) fez a seguinte intervenção:-------------------------------------------------
“O Grupo do PS congratula o executivo em funções por ter avançado com a elaboração de um 
Regulamento de Arrendamento de Habitação Acessível a Agregados Familiares Jovens.-----------
Após consulta pública obrigatória por 30 dias, não havendo reclamações e/ou sugestões o 
mesmo foi submetido a reunião de câmara tendo sido votado contra pelos vereadores da 
oposição alegando que o projeto previsto por eles para o edifício denominado de “Modas 
Felício” não era aquele e por isso votariam contra.-----------------------------------------------------------
Parece-lhes contraproducente votar contra um regulamento de caráter geral de aplicabilidade 
transversal dentro do que o próprio prevê por motivos técnicos particulares quando ainda por 
cima o parecer da Direção Regional de Cultura sobre esse mesmo projeto diz e passou a citar: 
“Considera-se louvável a alteração de uso e de programa pelo contributo para a revitalização 
urbana que a nova proposta contem.”, fim de citação.------------------------------------------------------
Assim, pretende esclarecer que este é um regulamento vital para:---------------------------------------
1. Dinamizar e revitalizar a zona central histórica da cidade;-----------------------------------------------
2. Promover o acesso ao arrendamento habitacional a custos controlados;---------------------------
3. Garantir o uso de imóveis devolutos em função do interesse público;--------------------------------
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4. Assegurar a manutenção e conservação de edificado municipal, algo que não existe na 
prática no Município de Beja.---------------------------------------------------------------------------------------
É legitimo que haja tecnicamente opções diferentes, só assim é que a democracia funciona, o 
que não se entende é como é que se coloca essa opção a um regulamento geral que é mais 
uma ajuda para a dinamização do centro histórico.-----------------------------------------------------------
Neste sentido, espera o Grupo do PS que o mesmo seja aprovado nesta Assembleia Municipal 
uma vez que todos os partidos e movimento independente aqui representados sem exceção, 
se preocupam naturalmente com o dinamismo do centro histórico da cidade de Beja.”, disse.-- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) fez a seguinte intervenção:----------------------------------------------
“Em função dos objetivos definidos para a operação prevista no Regulamento de 
Arrendamento de Habitação Acessível a Agregados Familiares Jovens, a CDU entende que 
relativamente ao propósito de promover o acesso ao arrendamento habitacional a custos 
controlados, na prática e de acordo com as condições de atribuição, há uma profunda 
contradição, pois não considera qualquer fator de justiça social, antes pelo contrário, releva a 
atribuição para a mera circunstância da aleatoriedade associada à sorte ou à falta dela por 
parte dos candidatos para aceder à habitação.----------------------------------------------------------------
Assim, entende-se que a atribuição de uma casa municipal deve ser baseada numa renda 
adequada aos rendimentos e/ou ao contexto de esforço do candidato.--------------------------------
Entende-se que as candidaturas deveriam ser pontuadas e classificadas por ordem 
decrescente de acordo com a situação de carência socioeconómica e habitacional dos 
requerentes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entende-se que cumpridas as condições de acesso a atribuição com base num sorteio público 
não corresponde ao critério de atribuição alicerçado efetivamente em fatores de justiça social. 
Mais o ponto 5.2. estabelece que o rendimento bruto dos jovens, casais ou singulares, per 

capita deve ser o mínimo três vezes o valor da renda num valor mínimo equivalente ao salário 
mínimo nacional. Assim, não se privilegiam de facto os agregados com menores rendimentos.--
Outro aspeto importante diz respeito ao facto de ser associado o cumprimento do objetivo de 
assegurar a manutenção e conservação do edificado municipal à função residencial, assim é 
presumido um pressuposto pouco correto na medida em que este conceito está subjacente a 
um equivoco com reflexos negativos ao nível da política da reabilitação do edificado no centro 
histórico que é reduzir a reabilitação à função habitacional. Esta, a par de outras funções 
urbanas, nomeadamente associadas ao comércio, serviços, cultura, lazer e ao turismo, são 
complementarmente e estabelecendo os respetivos equilíbrios, enquadramentos de 
revitalização sustentáveis e racionais do espaço urbano.----------------------------------------------------
Todas estas funções são indispensáveis para resolução de uma problemática urbana já de si 
muito complexa, no entanto, quanto à oportunidade, entende-se que na fase de decrepitude 
em que se encontra o centro histórico, o Município deveria priorizar para os edifícios em causa 
instalação das funções que atraíssem maior número de pessoas à Praça da República como 
meio de contribuir para a dinamização de atividades económicas ali existentes e ancorar novas 
porque a parca função residencial em causa, pelo peso que representa, obviamente não o 
possibilita.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De referir ainda que discordam plenamente com o requisito previsto no ponto 14.1 do 
Regulamento quando estabelece e citou: “Os contratos de arrendamento serão celebrados por 
um período de cinco anos não renováveis.”, fim de citação. Esta condição contraria em 
princípio a necessidade de estabilizar a função residencial no respetivo espaço urbano porque 
é isso que verdadeiramente também se pretende.-----------------------------------------------------------
Esta questão torna-se ainda mais sensível quando se estipula que a idade dos potenciais 
arrendatários pode ir até aos 40 anos individualmente ou até aos 80 se o vínculo for assumido 
por duas pessoas. Esta é uma garantia de estabilização que se anula com a não renovação dos 
contratos mais uma vez remetendo de continuação para a sorte dos residentes pois 
submetem-se de novo a um sorteio público.-------------------------------------------------------------------
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Por último deixou um breve apontamento sobre os valores fixados para as rendas. A avaliação 
feita pelo Grupo da CDU para esta análise não foi de modo algum exaustiva mas consultaram-
se bases de dados de imobiliárias sobre a oferta de arrendamento e situações de venda. 
Reteve-se a seguinte perceção, a partir da tipologia T2 inclusive, os valores de mercado já 
começam a ficar mais próximos dos montantes das rendas estipuladas, já em relação à venda 
com valores por m2

 a variarem entre os 600,00 € e os 1.200,00 € numa zona urbana similar, 
começa a compensar claramente a aquisição, com base em simulações testadas. Esta questão 
coloca-se com maior acuidade porque não está definido um plafond de rendimento máximo 
para acesso ao concurso mas sim valores mínimos como já referiu anteriormente. Esta 
circunstância faz toda a diferença, porque pelo menos para alguns dos candidatos a opção de 
compra é uma possibilidade real e efetiva. Neste sentido, este aspeto do regulamento em 
termos de consequências, contribui para diminuir a eficácia no âmbito da concretização do 
arrendamento de habitação acessível a agregados familiares jovens do Município de Beja.-------
As razões evocadas ilustram igualmente a necessidade de construir uma solução para que a 
Comissão de Regulamentos se pronuncie atempadamente sobre estas matérias. Julgam que 
todos têm a ganhar porque assim pode prestar-se o melhor serviço público e isto seria a 
participação da CDU na respetiva discussão que não chegou a ocorrer.”, disse.----------------------- 
 
A eleita Margarida Duarte (PS) quis esclarecer que a contração de um empréstimo por parte do 
Município de Beja, seja ele qual for, neste caso uma candidatura ao IFRRU, é algo sério e que 
deve ser, usando os termos do eleito Miguel Quaresma, sustentável e racional e o Grupo do PS 

concorda em tudo o que foi referido mas há um pequeno problema, é que isto não é habitação 
social, isto é habitação de rendas controladas, logo não tem que ter justiça social, porque para 
isso é que existe habitação social. Este projeto é para jovens casais com determinadas 
características que encaixem dentro do regulamento e por não ser habitação social é que tem 
características diferentes que não existem no concelho de Beja. Por isso e para quem não teve 
oportunidade de ler o Regulamento é que o mesmo prevê T0 a 150,00 €, T1 a 200,00 €, T2 a 
250,00 €, T3 a 300,00 € e T4 a 350,00 €, agora gostaria que alguém aqui lhe dissesse onde é 
que existem habitações com estes valores? Pessoalmente não conhece.-------------------------------
Relativamente ao ponto 14.1. que diz que “… os contratos de arrendamento serão celebrados 
por um período de 5 anos não renováveis.”, é precisamente porque, e mais uma vez repetiu, 
não é habitação social, trata-se de uma plataforma gerada e pensada para início de vida e daí 
ser para jovens casais e não casais de outras características, aliás muitos sabem a dificuldade 
que é o mercado de arrendamento particularmente em Beja com valores astronómicos e não 
há ninguém com 30 anos que consiga alugar um T3 por exemplo por 400 ou 500,00 € e está a 
ser otimista, portanto com certeza os jovens agradecerão que esta possibilidade finalmente 
exista, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) referiu que teve o cuidado de dizer que o levantamento que 
fizeram não foi exaustivo mas deparou-se com situações de simulação de bancos em relação a 
empréstimos e a partir de um determinado momento começa a ser compensatório o recurso à 
compra mas relativamente à questão fundamental e se não preside objetivos de natureza 
social então poderia alterar a palavra habitação acessível porque induz em erro. Acessível 
pode ser muita coisa e entende-se que será em termos financeiros e não outros, mas depois 
no enquadramento regulamentar foi dito que podem aceder a esta habitação sem plafonds 
máximos mas plafonds mínimos, ou seja, tem que haver um rendimento mínimo para poder 
aceder, inclusivamente foi-lhes dito que é para não haver rendas em atraso e então as pessoas 
tem que efetivamente ter algum poder financeiro para poder concorrer.------------------------------
Depois é de facto muito boa vontade considerar o somatório de duas pessoas em 80 anos para 
um jovem em início de vida, disse.-------------------------------------------------------------------------------- 
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Colocado à votação foi o Regulamento de Arrendamento de Habitação Acessível a Agregados 
Familiares Jovens do Município de Beja, aprovado por maioria com 14 votos contra (bancada 

da CDU) e 2 abstenções (bancadas do BE e PSMCT).------------------------------------------------------------- 
 
 

3.11. – Clarificação da votação do Regulamento do Conselho Municipal 

da Juventude;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção foi o Regulamento do 
Conselho Municipal da Juventude, colocado à votação e aprovado por maioria com 16 

abstenções (bancadas da CDU, BE e PSMCT).---------------------------------------------------------------------- 
 
 

3.12. – Indicação de um elemento do PS para integrar a Comissão de 

Regulamentos da Assembleia Municipal;-------------------------------------------------------- 
 
A Senhora Presidente da Assembleia Municipal indicou para substituição do eleito João Mário 
Sardica na referida Comissão o eleito Manuel Joaquim Góis Custódio.--------------------------------- 
 
 

4. – 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.------------------ 
 
 

5. – Encerramento;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Concluídos os trabalhos, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, 
deu por encerrada a sessão eram vinte e uma horas, 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.--------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 

 

 

A Mesa, 

 

Aprovada por maioria com 2 abstenções 

em sessão ordinária realizada em de 29 

abril de 2019 


