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Ata número quatro, relativa à sessão ordinária da Assembleia Municipal 

de Beja realizada a vinte e seis de junho do ano dois mil e dezoito;------------ 

 
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 dos pedidos de substituição dos eleitos, João Manuel Ildefonso 
Dias e Maria Manuel Candeias Coelho, pelos cidadãos a seguir na lista de candidatos pela 
Coligação Democrática Unitária à Assembleia Municipal, Susana Margarida Barrocas Feio 
Sobral e Jorge Eduardo Simão Caeiro, do eleito André Filipe Modesto Pires, pela cidadã a seguir 
na lista de candidatos pelo Partido Socialista à Assembleia Municipal, Bárbara da Conceição 
Rala Esparteiro, bem como da Presidente da Junta de Freguesia de Cabeça Gorda (Maria Lucília 

Pereira Simão Rosa), União de Freguesia de Salvada e Quintos (Sérgio Manuel Nunes Engana) e 
União de Freguesia de Santa Vitória e Mombeja (Julieta de Fátima Camões dos Santos Romão), 
pelos seus substitutos legais, Vítor Manuel Lampreia Martins, José Alho Ramos e Joaquim 
Anacleto Raposo Ramos, 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, Susana Margarida Barrocas Feio Sobral, 
Ana Cristina Ribeiro Horta, Susana Helena Bastos Correia da Fonseca, João Mário Lopes 
Sardica, Jorge Eduardo Simão Caeiro, Jacinto Manuel Cristina Franco, 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, Bárbara 
da Conceição Rala Esparteiro, Miguel Machado Quaresma, Antónia Luísa Ferro da Silva, Pedro 
Miguel Vigon Manso Frazão, Cristina Maria da Trindade Ferreira Barata, Gina Alice Esteves 
Quental Mateus, Abílio Joaquim Teixeira, Silvestre do Calvário Troncão como Presidente da 
Junta de Freguesia de Baleizão, Vítor Manuel Ramires Morais Besugo como Presidente da 
Junta de Freguesia de Beringel, Vítor Manuel Lampreia Martins como substituto da Presidente 
da Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, Jorge Miguel Raposo da Mata como Presidente da 
Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Neves, Luís Miguel da Silva Gaspar como Presidente 
da Junta de Freguesia de Santa Clara de Louredo, Leonel de Jesus Rato Sousa como Presidente 
da Junta de Freguesia de São Matias, Carlos Manuel Castilho Casimiro como Presidente da 
União de Freguesias de Albernoa e Trindade, José Alho Ramos como substituto do 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, Joaquim Anacleto Raposo Ramos como substituto da Presidente da União das 
Freguesias de Santa Vitória e Mombeja e José Joaquim Paulino Galhana como Presidente da 
União das Freguesias de Trigaches e São Brissos.---------------------------------------------------------- 
 
Estiveram também presentes o Senhor Presidente da Câmara, Paulo Jorge Lúcio Arsénio e os 
senhores vereadores, Luís Alberto da Silva Miranda, Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino, 
Arlindo José Clemente Morais, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado e Sónia Maria Horta do 
Calvário.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Seguiu-se o ponto 1 da ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
O munícipe José Filipe Murteira referiu que no anterior mandato participou como público 
assistente a muitas sessões da Assembleia Municipal e congratula-se que neste mandato têm 
havido uma participação mais significativa o que é muito bom para a democracia local e 
nacional. Contudo e relativamente à presente sessão teve conhecimento da realização da 
mesma apenas depois de almoço através de uma rádio local mas normalmente as 
convocatórias são publicitadas na página da internet do Município e a última que lá consta é 
referente à sessão de fevereiro portanto sugeriu que a mesma possa ser publicada neste sitio 
ou na própria página do facebook ou inclusivamente, como outros municípios fazem, em 
publicidade paga no jornal local, 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 da ata nº 3/2018;------------------------------------------------ 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
colocou-se à consideração a ata nº 3/2018, relativa à sessão ordinária da Assembleia Municipal 
realizada em 23 de abril de 2018, a qual foi previamente distribuída por todos os eleitos e de 
seguida aprovada por maioria com uma abstenção.--------------------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Intervenção dos membros da Assembleia Municipal;------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE/PSMCT) apresentou o seguinte Voto de Repúdio – Pelo respeito às 

populações imigrantes, por uma resposta de acolhimento de pessoas refugiadas, pelo 

repúdio às políticas xenófobas:------------------------------------------------------------------------------------
“Considerando que:---------------------------------------------------------------------------------------------------
a) São crescentes preocupações, a nível europeu e internacional, com os fluxos migratórios dos 
últimos anos de milhares de pessoas migrantes e refugiadas a tentar chegar à Europa, via 
Mediterrâneo, na sua maioria com origem na Síria, Iraque, Afeganistão e Eritreia;-------------------
b) No âmbito da “Agenda Europeia para as Migrações”, de 13 de maio de 2015, a Comissão 
Europeia ativou o sistema de emergência a fim de assegurar uma melhor distribuição dos 
requerentes de asilo por toda a Europa, com o consequente desenvolvimento de um programa 
de reinstalação dessas pessoas, identificadas pelo Alto Comissariado pelas Nações Unidas para 
os Refugiados (ACNUR), de forma a garantir a sua proteção internacional;------------------------------
c) O Governo Português, ao abrigo do mecanismo de solidariedade previsto no sistema de 
reinstalação de pessoas refugiadas, disponibilizou-se perante a Comissão Europeia, em 
Setembro de 2015, para acolher 4.574 pessoas;---------------------------------------------------------------
d) O recém-eleito Governo Italiano que é composto por partidos eurocéticos e xenófobos 
violou o Direito Internacional, recusando a entrada do Aquarius, gerido pela SOS Mediterranée 
e, consequentemente, a receção de 629 homens, mulheres e crianças em situação de extrema 
vulnerabilidade. Após um impasse de várias horas, o Governo Espanhol garantiu a receção dos 



 

Página 3 de 20 
 

migrantes, que foram, entretanto, transportados para Espanha no Aquarius, com apoio de dois 
barcos da marinha italiana;------------------------------------------------------------------------------------------
e) A repetição de uma situação semelhante, desta feita com a embarcação da ONG Lifeline que 
transporta 239 pessoas a bordo, entre as quais quatro bebés, e cujo desembarque já foi 
recusado pelos governos de Itália e de Malta sem que se vislumbre ainda qualquer perspetiva 
de solução, ironicamente no momento em que líderes de dezasseis países europeus (incluindo 

os primeiros ministros de Itália e de Malta) se encontram reunidos para tratar do tema das 
migrações;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
f) A crescente prevalência do discurso xenófobo, o crescimento eleitoral de partidos de 
extrema-direita em vários países e a disseminação de muitas das suas visões e conceções (de 
que temos um triste exemplo, mais uma vez vindo de Itália, com o levantamento de todos os 
indivíduos de etnia cigana a fazer lembrar práticas que pensávamos totalmente abolidas pelo 
menos na União Europeia), assumem proporções preocupantes, que justificam um decidido 
combate em nome dos valores da liberdade e da democracia;--------------------------------------------
g) As políticas da União Europeia neste domínio, assentes no conceito da “Europa fortaleza” e 
numa visão que criminaliza os migrantes e as migrações, tem demonstrado a sua natureza 
desumana, seletiva e desrespeitadora do direito internacional, nomeadamente no que se 
refere ao direito de asilo. A criação de campos de retenção de migrantes em países terceiros, o 
acordo celebrado com a Turquia para a expulsão de migrantes para este país, a chantagem 
efetuada com países em desenvolvimento para aceitação de acordos semelhantes, a tendencial 
militarização da questão migratória e a intenção de criação de uma polícia de fronteiras a partir 
da agência Frontex, são elementos basilares do que tem sido a ação da União Europeia, ao 
invés da necessária criação de condições de acolhimento e de rotas migratórias legais e 
seguras, que não deixem os migrantes à mercê das redes de exploração e tráfico de seres 
humanos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h) As recentes notícias que retratam a situação dramática de centenas de crianças e jovens 
separados das suas famílias, denunciam um atentado aos Direitos Humanos que se aproxima 
de técnicas de tortura emocional e psicológica utilizadas em prisões militares. Neste caso, as 
medidas são aplicadas sobre cidadãos extremamente vulneráveis, física e psicologicamente, 
sendo uma amostra da coincidência existente entre a política migratória dos Estados Unidos da 
América com as propostas da extrema-direita europeia;----------------------------------------------------
i) As crianças, algumas delas apenas com seis anos de idade, foram propositadamente 
separadas dos seus pais pelas autoridades norte-americanas e colocadas em centros de 
detenção onde eram colocadas em jaulas e forçadas a dormir no chão com um cobertor 
térmico, igualando condições próximas da tortura. Tais práticas tinham o objetivo, assumido 
pelo próprio Presidente Donald Trump, de dissuadir os fluxos migratórios para os Estados 
Unidos. O recuo, no que à separação das crianças das respetivas famílias diz respeito, apenas 
visou aplacar a opinião pública interna notoriamente crítica desta face mais hedionda da 
chamada “tolerância zero” face aos movimentos migratórios para o interior dos Estados 
Unidos;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, a Assembleia Municipal de Beja reunida a 26 de junho de 2018, ao abrigo do artigo 25º, 
nº 2, alínea k) do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro:-----------------------------------------
1. Repudia a atitude do recém-eleito Governo Italiano, porque violadora do Direito 
Internacional ao recusar o auxílio a centenas de seres humanos numa situação dramática, bem 
como de outros países que assumam idêntica postura;------------------------------------------------------
2. Repudia as políticas levadas a cabo pela União Europeia, assentes na criação de uma “Europa 
fortaleza”, que continuam a fazer do Mediterrâneo uma enorme vala comum;----------------------
3. Repudia qualquer política desumana de separação de famílias, ou outras semelhantes, 
assentes em preconceitos de caraterísticas xenófobas e discriminadoras dos seres humanos 
mais frágeis levadas a cabo por qualquer governo, designadamente pelo Governo Americano, 
indignas de qualquer sociedade civilizada e democrática.--------------------------------------------------- 
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A eleita Ana Horta (PS) apresentou a seguinte Moção:-------------------------------------------------------
“As notícias vindas a público nos últimos dias, dão-nos conta da exclusão inaceitável da ligação 
ferroviária Casa Branca e Beja e da ligação Beja-Funcheira, dos projetos que à partida estão já 
considerados no Universo dos Projetos do Programa Nacional de Investimentos 2030, onde 
estão definidas as prioridades dos investimentos de médio e longo prazo, nos setores da 
Mobilidade e Transporte, Ambiente e Energia.-----------------------------------------------------------------
Sabemos como as acessibilidades são de primordial importância para a competitividade da 
economia dos territórios, em particular para os territórios do interior, para a coesão nacional e 
naturalmente para o desenvolvimento do país, mas, acima de tudo, para a existência de 
pessoas nos territórios do interior.--------------------------------------------------------------------------------
Sabemos que a modernização da ferrovia entre Casa Branca e Beja e entre Beja e Funcheira, a 
par de outros investimentos na rodovia, nomeadamente a conclusão do IP8 e da crescente 
dinamização do Aeroporto de Beja, são prioritários para a região.---------------------------------------
Não tendo sido considerados prioritários pelo anterior Governo e não tendo sido incluídos no 
Programa de Investimentos em Infraestruturas – Ferrovia 2020, tivemos esperança que 
pudessem ser considerados na Reprogramação do Portugal 2020 feita recentemente, tanto 
mais que a modernização daquele troço de ferrovia representa um investimento irrisório na 
totalidade das verbas inscritas no PETI3+ (Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas), que, 
com vontade política poderia, por ventura, ser “acomodado” nessa reprogramação.---------------
Desde o seu início este Governo assumiu o compromisso político de valorização do interior, 
tendo para isso, criado uma Unidade de Missão. Com ela mantivemos a esperança que essa 
valorização significasse um maior investimento nas acessibilidades do Baixo Alentejo.-------------
Recentemente, com o alto patrocínio e na presença do Senhor Presidente da República, do 
presidente da Assembleia da República, do Primeiro-Ministro e de outros governantes, e de 
Confederações Patronais e Sindicais, o Movimento pelo Interior apresentou o seu Relatório 
Final com um conjunto de medidas, muito bem acolhidas por sinal, para diminuir a grave 
assimetria entre litoral e interior.----------------------------------------------------------------------------------
Assim sendo será difícil compreender como pretende o Governo conciliar o seu discurso de 
defesa do interior com a exclusão deste investimento estruturante para a região, do programa 
inicial de Investimentos PNI2030. Estamos conscientes que este não é um programa fechado e 
que todos os projetos a incluir no PNI2030 serão alvo de um grande debate nacional, que 
incluirá ainda a realização de sessões temáticas em todo o país, a avaliação pelo Conselho 
Superior de Obras Públicas e posteriormente a apreciação pela Assembleia da República, tal 
como foi assumido no programa de governo.------------------------------------------------------------------
Sabemos isso, mas estaremos atentos e vigilantes. Apelamos a que outros façam também o 
seu trabalho!------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Não permitiremos que nos roubem a esperança num melhor futuro para o Baixo Alentejo!------
Se nada for feito, o interior continuará a transformar-se progressivamente numa zona cada vez 
mais debilitada e crescentemente abandoada e isso não poderemos nem vamos permitir.-------
Não nos resignaremos e bater-nos-emos, como sempre fizemos pela defesa do Baixo Alentejo 
pelas pessoas e pelos investimentos estruturantes.----------------------------------------------------------
Vivemos numa região com enorme potencialidade que por impulso do investimento em 
Alqueva e de uma crescente capacidade produtiva é hoje um forte contribuinte para a 
economia do país, mas num território como o do Baixo Alentejo, a mobilidade assume um 
papel fundamental.----------------------------------------------------------------------------------------------------
assim, a Assembleia Municipal de Beja, reunida em 26 de junho de 2018, delibera:-----------------
a) Exigir que a modernização da ligação ferroviária entre Casa Branca-Beja-Funcheira, seja 
incluída no Programa Nacional de Investimentos 2030;-----------------------------------------------------
b) Exigir a abertura imediata do troço de autoestrada já concluído, entre Grândola Sul e a 
rotunda da Malhada Velha/Santa Margarida do Sado e a conclusão da primeira fase da A26;-----
c) Exigir a valorização e promoção do Aeroporto de Beja como aeroporto complementar ao de 
Lisboa, que há muito atingiu o limite da sua capacidade útil;----------------------------------------------



 

Página 5 de 20 
 

d) dar conhecimento do teor desta Moção ao Ministro do Planeamento e Infraestruturas, ao 
Primeiro-Ministro, ao Presidente da Assembleia da República, ao Presidente da República e 
aos órgãos de comunicação social.”, disse.---------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Susana Correia (CDU) apresentou a seguinte Moção:----------------------------------------------
“Considerando que apesar da Assembleia Municipal se ter pronunciado, insistentemente, 
sobre a precariedade e as más condições do serviço público de transporte assegurado pelas 
sucessivas administrações que tutela a ligação ferroviária Beja-Lisboa, constata-se que nada foi 
feito para resolver os problemas, inclusivamente as condições pioraram, dado que as avarias 
do material circulante têm vindo a ser recorrentes;----------------------------------------------------------
Considerando que a determinação dos eleitos que, particularmente nos últimos dez anos, por 
unanimidade reiteram não desistir da luta pela eletrificação da linha e pela ligação direta Beja-
Lisboa;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando a importância reafirmada pelas assembleias municipais da ligação ao Algarve, 
via Funcheira, não só na perspetiva de valorização da centralidade de Beja e do espaço que 
integra, mas também enquanto itinerário alternativo de ligação Lisboa-Algarve, que assume 
grande relevância nacional no quadro de crescente incerteza em matéria de segurança de 
pessoas e bens;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando os últimos desenvolvimentos, no âmbito dos instrumentos de gestão 
orçamental, particularmente o Programa Nacional de Investimentos 2030, em estreita 
articulação com o Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas (PETI3+), da 
responsabilidade do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, que exclui a 
modernização do corredor ferroviário Beja-Casa Branca;---------------------------------------------------
Considerando as proclamações politicas da atual governação, que referem a necessidade de 
pôr em prática uma estratégia para o país, assente em maior competitividade, convergência, 
maior coesão territorial e sustentabilidade em todo o território, nomeadamente nas regiões de 
baixa densidade, vem, ao arrepio, o Ministério do Planeamento a das Infraestruturas 
apresentar o PNI2030, cujo conteúdo não contempla investimentos significativos e com caráter 
estruturante ao nível das acessibilidades ferroviárias para Beja;------------------------------------------
Estas razões de fundo estão ainda associadas à importância da beneficiação da linha, como 
componente necessária para revitalizar e reforçar a base económica local e regional, por 
proporcionar o melhor aproveitamento dos projetos estruturantes – Aeroporto de Beja e a 
agricultura de regadio de Alqueva – constituindo os principais motivos que justificam a 
prossecução empenhada de todos em defesa da eletrificação e beneficiação da linha e 
estabelecimento de acessos diretos a Beja-Lisboa-Beja, com ligação à Funcheira.-------------------
Perante este enquadramento real, a Assembleia Municipal de Beja, reunida em sessão 
ordinária a 26 de junho de 2018, manifesta o seu mais profundo sentido de incompreensão e 
de indignação pela persistente atuação da Administração Central de marginalizar Beja e o 
espaço que integra, no âmbito do investimento nacional para melhorar as ligações inter-
regionais.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
É com esta determinação que a Assembleia Municipal de Beja, em conjunto com outras 
autarquias, com a população e com cidadãos que apoiam a modernização da linha, vai, com a 
dignidade já demonstrada, prosseguir a sua intervenção, até à obtenção dos objetivos traçados 
nesta Moção.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pela importância de que esta matéria se reveste para o Concelho de Beja, a região e o país, a 
Assembleia Municipal dá conhecimento da sua posição à comunicação social, a todos os 
órgãos de soberania, às associações empresariais, à população e ao país.-----------------------------
Sendo aprovada a presente Moção, deverá ser dado dela conhecimento ao Presidente da 
Assembleia da República, aos Grupos Parlamentares, ao Primeiro-Ministro, ao Ministro do 
Planeamento e das Infraestruturas, ao NERBE, à ACOS, à Associação do Comércio, Serviços e 
Turismo do Distrito de Beja e à comunicação social.”, disse.----------------------------------------------- 
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A eleita Gina Mateus (BE/PSMCT) apresentou a seguinte Moção – Por Acessibilidades Dignas:---
“Duas notícias da semana passada, obrigaram-nos de novo a voltar a esta questão, pois 
cremos que as mesmas exigem uma tomada de posição desta Assembleia.---------------------------
A primeira notícia refere-se ao facto de cerca de cem crianças de seis e sete anos de idade 
terem tido que aguardar durante mais de meia hora debaixo de uma temperatura estival 
(acima de 30º) pela ligação a Beja, em Casa Branca, depois de uma visita de estudo. Fotos 
divulgadas mostram essas crianças sentadas ao sol na plataforma aguardando pela 
automotora. Serão estas condições minimamente dignas para os utentes, independentemente 
da idade, tornando-se a situação mais grave quando qualquer empresa de transportes deveria 
ter consciência que serve pessoas de diferentes idades e condições físicas? Além da 
indignidade da situação num país em que supostamente se respeitam os direitos individuais de 
todos, não se estará igualmente a pôr em causa a saúde daqueles que têm de utilizar os 
transportes ditos públicos?------------------------------------------------------------------------------------------
A outra refere-se ao facto da eletrificação da ferrovia entre Beja e Casa Branca poder vir a não 
integrar o Programa Nacional de Investimentos (PNI2030), uma vez que, apesar do Governo 
iniciar um período de discussão pública desse programa com vista à futura definição das 
prioridades de investimento infraestruturais estratégicos de médio e longo prazo, de facto a 
linha do Alentejo não é contemplada nos cerca de quarenta projetos avançados pelo Governo 
o que, poderá significar no entendimento do jornalista Carlos Cipriano, autor do artigo do 
“Público” do passado dia 19 de junho que “(…) ficou de fora a modernização do pequeno troço 
entre Casa Branca e Beja, que se arrisca a ficar uma “ilha” não eletrificada a sul do Tejo, 
comprometendo a sua viabilidade e arriscando o encerramento”. A manter-se esta 
indisponibilidade do Governo para integrar o projeto de eletrificação da linha do Alentejo, na 
melhor das hipóteses este desiderato nunca será alcançado antes de 2030 com todos os 
prejuízos que daí advenham.----------------------------------------------------------------------------------------
Assim, a Assembleia Municipal de Beja, reunida a 26 de junho de 2018:--------------------------------
1. Manifesta a sua indignação perante a forma como têm sido tratados os utentes que têm 
que utilizar os serviços da CP exigindo um serviço de qualidade para todos/as os/as 
passageiros/as independentemente da sua região de origem;---------------------------------------------
2. Reafirma a necessidade que sejam retomadas as ligações diretas entre beja e Lisboa e o 
Algarve, através da Funcheira como promotoras de acessibilidades dignas para os habitantes 
da região e potenciadoras do desenvolvimento da mesma região;---------------------------------------
3. Reafirma junto do Governo a necessidade imperiosa, para esta região, do projeto de 
eletrificação desta linha integrar o Programa Nacional de Investimentos (PNI2030);-----------------
4. Saúda a grande participação cidadã protagonizada pelo Movimento “Beja Merece+” que 
conseguiu levar a Lisboa mais de 500 pessoas numa manifestação simultaneamente de 
exigência face aos direitos que se pretendem defender, mas também de alegria e força 
perante os obstáculos colocados por sucessivos Governos na implementação desses mesmos 
direitos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caso seja aprovada, esta Moção deverá ser enviada à Presidência da República, presidente do 
Conselho de Ministros (ou em alternativa, Ministérios da Economia, das Obras Públicas, Transportes e 

Comunicações), Presidente da Assembleia da República e Grupos Parlamentares, Administração 
e Sindicato dos Trabalhadores da CP, comunicação social nacional e regional.”, disse.-------------- 
 
Havendo acordo entre todos os grupos políticos as Moções foram fundidas numa só ficando o 
texto da mesma com a seguinte redação:-----------------------------------------------------------------------
“As notícias vindas a público nos últimos dias, dão-nos conta, entre outras ocorrências:-----------
Do facto de cerca de cem crianças de seis e sete anos de idade terem tido que aguardar 
durante mais de meia hora debaixo de uma temperatura estival (acima de 30°C) pela ligação a 
Beja, em Casa Branca, depois de uma visita de estudo. Fotos divulgadas mostram essas 
crianças sentadas ao sol na plataforma aguardando pela automotora. Serão estas condições 
minimamente dignas para os utentes, independentemente da idade, tornando-se a situação 
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mais grave quando qualquer empresa de transportes deveria ter consciência que serve 
pessoas de diferentes idades e condições físicas? Além da indignidade da situação num país 
em que supostamente se respeitam os direitos individuais de todos, não se estará igualmente 
a pôr em causa a saúde daqueles que têm que utilizar os transportes ditos públicos?--------------
Da exclusão inaceitável da ligação ferroviária entre Casa Branca e Beja e da ligação Beja 
Funcheira, dos Projetos que à partida estão já considerados no Universo dos Projetos do 
Programa Nacional de Investimentos 2030, onde estão definidas as prioridades dos 
investimentos de médio e longo prazos, nos setores da Mobilidade e Transporte, Ambiente e 
Energia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apesar da Assembleia Municipal se ter pronunciado, insistentemente, sobre a precariedade e 
as más condições do serviço público de transporte assegurado pelas sucessivas administrações 
que tutelam a ligação ferroviária Beja-Lisboa, constata-se que nada foi feito para resolver os 
problemas, inclusivamente as condições pioraram, dado que as avarias do material circulante 
têm vindo a ser recorrentes.----------------------------------------------------------------------------------------
Temos que enaltecer a determinação dos eleitos que, particularmente nos últimos dez anos, 
por unanimidade reiteraram não desistir da luta pela modernização e eletrificação da linha e 
pela ligação direta Beja-Lisboa.-------------------------------------------------------------------------------------
É da maior importância, reafirmada pelas assembleias municipais, da ligação ao Algarve, via 
Funcheira, não só na perspetiva de valorização da centralidade de Beja e do espaço que 
integra, mas também enquanto itinerário alternativo de ligação Lisboa-Algarve, que assume 
grande relevância nacional no quadro de crescente incerteza em matéria de segurança de 
pessoas e bens.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sabemos como as acessibilidades são de primordial importância para a competitividade da 
economia e dos territórios, em particular para os territórios do interior, para a coesão nacional 
e naturalmente para o desenvolvimento do país, mas, acima de tudo, para a existência de 
pessoas nos territórios de interior.--------------------------------------------------------------------------------
Sabemos que a modernização da ferrovia ente Casa Branca e Beja e entre Beja e Funcheira, a 
par de outros investimentos na rodovia, nomeadamente a conclusão da IP8 e da crescente 
dinamização do aeroporto de Beja, são prioritários para a região.----------------------------------------
Não tendo sido considerados prioritários pelo anterior governo e não tendo sido incluídos no 
Programa de Investimento em Infraestrutura-Ferrovia 2020, tivemos esperança que pudessem 
ser considerados na Reprogramação do Portugal 2020 feita recentemente, tanto mais que a 
modernização daquele troço de ferrovia representa um investimento irrisório na totalidade 
das verbas inscritas no PETI3+ (Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas), que, com 
vontade politica poderia, por ventura, ser “acomodado” nessa reprogramação.---------------------
Desde o seu início este governo assumiu o compromisso político de valorização do Interior, 
tendo para isso, criado uma Unidade de Missão. Com ela mantivemos a esperança que essa 
valorização significasse um maior investimento nas acessibilidades do Baixo Alentejo.-------------
Recentemente, com o alto patrocínio e na presença do Senhor Presidente da República, do 
Presidente da Assembleia da Republica, do Primeiro-Ministro e de outros governantes, e de 
Confederações Patronais e Sindicais, o Movimento pelo Interior apresentou o seu Relatório 
Final com um conjunto de medidas, muito bem acolhidas por sinal, para diminuir a grave 
assimetria entre litoral e interior.----------------------------------------------------------------------------------
Assim sendo será difícil compreender como pretende o Governo conciliar o seu discurso de 
defesa do interior com a exclusão deste investimento estruturante para a região, do programa 
inicial de Investimentos PNI 2030. Estamos conscientes que este não é um programa fechado e 
que todos os projetos a incluir no PNI 2030 serão alvo de um grande debate nacional, que 
incluirá ainda a realização de sessões temáticas em todo o País, a avaliação pelo Conselho 
Superior de Obras Públicas e posteriormente a apreciação pela Assembleia da República, tal 
como foi assumido no programa de governo.------------------------------------------------------------------
Sabemos isso, mas estaremos atentos e vigilantes. Apelamos a que outros façam também o 
seu trabalho! Por isso louvamos o exemplo da grande participação cidadã protagonizada pelo 
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movimento “Beja Merece+” que conseguiu levar a Lisboa mais de 500 pessoas numa 
manifestação simultaneamente de exigência face aos direitos que se pretende defender. A par 
de uma jornada de alegria demonstrou também a força e resiliência do povo do Baixo Alentejo 
perante os obstáculos que têm impedido ou dificultado o nosso desenvolvimento e afirmação 
no panorama nacional.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Não permitiremos que nos roubem a esperança num melhor futuro para o nosso território! 
Isso não permitiremos!-----------------------------------------------------------------------------------------------
Se nada for feito o interior continuará a transformar-se progressivamente, numa zona cada vez 
mais debilitada e crescentemente abandonada e isso não poderemos nem vamos permitir.-----
Não nos resignaremos e bater-nos-emos, como sempre fizemos pela defesa do nosso território 
pelas pessoas e pelos investimentos estruturantes.----------------------------------------------------------
Vivemos numa região com enorme potencialidade que por impulso do investimento em 
Alqueva e de uma crescente capacidade produtiva é hoje um forte contribuinte para a 
economia do Pais, mas que se situa num território em que a mobilidade assume um papel 
fundamental.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, a Assembleia Municipal de Beja reunida, em reunião ordinária, em 26 de junho 
delibera:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Exigir que a modernização da ligação ferroviária entre Casa Branca-Beja-Funcheira seja 
incluída no Programa Nacional de Investimentos (PNI) 2030.-----------------------------------------------
b) Exigir a abertura imediata do troço de Autoestrada entre Grândola Sul e a rotunda da 
Malhada Velha/Santa Margarida do Sado que se encontra concluído há vários meses e 
inexplicavelmente ainda encerrado e a conclusão da primeira fase da A26.----------------------------
c) Exigir a valorização e promoção do aeroporto de Beja como aeroporto complementar ao de 
Lisboa, que há muito atingiu o limite da sua capacidade útil.-----------------------------------------------
d) Dar conhecimento do teor desta Moção ao Ministro do Planeamento e Infraestruturas, ao 
Primeiro-Ministro, ao Presidente da Assembleia da República, aos Grupos Parlamentares 
representados na Assembleia da República, ao Presidente da República, ao NERBE, à ACOS, à 
Associação de Comércio, Serviços e Turismo do Distrito de Beja, Administração e Sindicato dos 
Trabalhadores da CP e aos órgãos de Comunicação Social.”------------------------------------------------ 
 
Colocada à votação foi a Moção aprovada por unanimidade.--------------------------------------------- 
 
A eleita Susana Sobral (CDU) apresentou a seguinte Moção:-----------------------------------------------
“Considerando terem passado já quase 50 anos desde que a questão da remodelação e 
ampliação do hospital de Beja surgiu pela primeira vez, com a elaboração do programa 
funcional e respetivo projeto técnico, considerando-se já à data uma necessidade urgente para 
colmatar insuficiências do seu projeto inicial.------------------------------------------------------------------
Considerando que, ao longo dos anos, o programa funcional e projeto técnico chegaram a 
estar inscritos em PIDDAC, visando uma candidatura a cofinanciamento com valor elegível de 
aproximadamente 25 milhões de euros, que nunca se concretizou.--------------------------------------
Considerando a circunstância de existir um hospital em Beja com disfuncionalidades evidentes 
ao nível das suas instalações, com a dificuldade inerente de assegurar nas mesmas as 
condições de funcionamento que permitam aos profissionais que aí trabalham e aos utentes 
prestar e dispor, respetivamente, de um serviço de cada vez maior qualidade.-----------------------
Considerando a continuação da indefinição no que respeita a um processo já iniciado, sendo 
necessária a conclusão do programa funcional e respetivo projeto de execução e a definição da 
calendarização do lançamento do concurso e execução da empreitada, acautelando a 
possibilidade de candidatura aos fundos europeus.----------------------------------------------------------
Considerando a justeza da remodelação e ampliação do hospital de Beja, que não anula, antes 
reforça, a necessidade da melhoria das atuais condições desta unidade hospitalar.-----------------
A Assembleia Municipal de Beja, reunida em sessão ordinária no dia 26 de junho, delibera o 
seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Apelar ao Governo para que adote as medidas necessárias para que se iniciem todos os 
procedimentos que venham a permitir, a curto prazo, a efetiva remodelação e ampliação deste 
Hospital.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sendo aprovada a presente Moção, deverá ser dado dela conhecimento ao Presidente da 
Assembleia da República, aos Grupos Parlamentares representados na Assembleia da 
República, ao Primeiro-Ministro, ao Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, ao 
Ministro da Saúde e à Comunicação Social.”, disse.----------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação foi a Moção aprovada por unanimidade.--------------------------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) apresentou a seguinte Moção:------------------------------------------
“O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), instrumento que tem 
por missão o estabelecimento das opções estratégicas com relevância para a organização do 
território nacional, de acordo com o conteúdo da versão apresentada para discussão pública, 
encerra um modelo de ordenamento que, no essencial, não contribui para o desenvolvimento 
equilibrado do País assente numa ocupação sustentável do território, na promoção das 
condições de vida, do investimento, da produção, do emprego, da defesa e aproveitamento de 
recursos e serviços.----------------------------------------------------------------------------------------------------
O diagnóstico feito, embora vago e contraditório, revela a necessidade de medidas concretas e 
com visão integrada. Necessidade que não encontra nos 10 compromissos e Desafios 
Territoriais – com um enunciado abstrato de 5 Princípios - correspondência nas medidas e 
meios que os concretizem.------------------------------------------------------------------------------------------
Sublinha-se, desde logo, a não identificação das causas estruturais da persistente manutenção 
de elevados níveis de disparidades regionais, em particular a ausência de uma leitura do 
impacto territorial da evolução do processo de integração europeia e das políticas estruturais 
europeias, e a insistência numa política que tem conduzido ao abandono de sectores 
produtivos, a desequilíbrios territoriais, sociais, demográficos e económicos.-------------------------
Em termos concretos, no documento “PNPOT – Alteração: ESTRATÉGIA de 9 de abril de 2018” 
não constam referências a Beja e à sua importância regional, nem ao Baixo Alentejo e, 
globalmente, ao Alentejo, em relação ao papel que lhes cabe no quadro do desenvolvimento 
nacional. Assim, o PNPOT como instrumento de referência no sistema de gestão territorial 
nacional, comporta uma excessiva generalização e difusa hierarquização do programa de ação, 
dificultando a elaboração de planos regionais e municipais de ordenamento e 
desenvolvimento.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deste enquadramento resulta em particular:-------------------------------------------------------------------
A ausência de garantia, quanto à definição dos meios associados a investimentos públicos 
estruturantes, capazes de ter tradução territorial nas estratégias de desenvolvimento 
económico e social, assumindo este aspeto particular relevância para a afirmação de Beja no 
contexto regional, nacional e transfronteiriço;-----------------------------------------------------------------
A deliberada omissão da regionalização, enquanto fator crucial concretização de um processo 
democrático e participado de desenvolvimento regional, constitui uma lacuna com 
consequências graves para os territórios do interior, e naturalmente para Beja.---------------------
No plano demográfico, o PNPOT constata os indicadores, regista os baixos índices de 
natalidade, mas omite as profundas causas que lhes estão associadas, designadamente a 
precariedade no emprego, os baixos salários, o desemprego jovem, a dificuldade no acesso à 
habitação ou a ausência de respostas públicas para a infância, situação agravada nos 
territórios de baixa densidade populacional, com perdas demográficas incessantes que 
colocam em causa a sobrevivência da rede urbana, tal como a conhecemos na atualidade, e a 
sustentabilidade do espaço rural.----------------------------------------------------------------------------------
Esta visão tem igualmente a sustentá-la uma perspetiva de desenvolvimento económico, 
baseada em opções estratégicas constantes no PNPOT e assentes fundamentalmente no 
reconhecimento da promoção da competitividade territorial, como principal via de resolução 
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dos problemas das disparidades regionais. As opções nele constantes não respondem a mais 
emprego e a melhor distribuição da riqueza, em termos sociais e territoriais, não se associam a 
dinâmicas produtivas (industrial, transformadora, atividades piscatórias, agricultura) e reportam-se, 
no essencial, a referências quanto à inovação e tecnologia. O espaço rural, a agricultura e a 
importância que representa para a afirmação da soberania alimentar do País não estão 
minimamente equacionados, e consequentemente não são considerados, com a devida 
relevância, enquanto fatores estruturantes e valores essenciais para a afirmação e 
desenvolvimento dos territórios do interior.--------------------------------------------------------------------
No plano dos serviços públicos, o PNPOT, reconhece as diferenças existentes no território 
nacional, em particular na saúde, mas negligencia, quer as causas, quer as medidas que 
garantam a equidade territorial no acesso aos equipamentos e serviços.------------------------------
No domínio ambiental, o PNPOT, para lá da identificação de problemas reais, não assume a 
importância que o mundo rural tem ao nível da preservação de recursos e estabelecimento de 
equilíbrios interterritoriais, nomeadamente não identificando opções e medidas que 
reconheçam o contributo do espaço rural, enquanto contribuinte líquido para o processo 
global intitulado de “descarbonização da economia”, revestindo-se da mais elementar justiça 
uma abordagem rigorosa que compense estes territórios pelos benefícios que induzem, em 
termos de minimização dos impactes negativos nos sistemas ambientais do País e da UE. A par 
desta lacuna, põem-se ainda em causa, políticas unificadoras em torno das áreas protegidas, 
ao mesmo tempo que a sustentabilidade no uso dos recursos, e em particular dos solos, não 
encontra resposta em medidas que previnam práticas como as da monocultura ou produções 
intensivas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, a Assembleia Municipal de Beja, reunida em sessão ordinária a 26 de junho 
de 2018, vem propor que o Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do Território 
responda às causas estruturais das presentes dinâmicas económicas e sociais que configuram 
o território, como forma de diminuir as desigualdades sociais e as assimetrias territoriais, 
devendo atender aos seguintes pressupostos e objetivos:--------------------------------------------------
Assegurar níveis de investimento público que respondam às necessidades do desenvolvimento 
socioeconómico de Beja e espaço que integra;----------------------------------------------------------------
Estabelecer claramente prioridades e compromissos para a concretização de projetos 
estruturantes, nomeadamente a eletrificação da ferrovia de Casa Branca para Beja, numa 
primeira fase, e de Beja para a Funcheira, numa segunda fase, o empenhamento na 
dinamização do Aeroporto de Beja, enquanto potencial económico e de conectividade com o 
exterior, a retoma das obras do IP8, como pressuposto para quebrar o isolamento de Beja e do 
espaço que integra;----------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorizar o Poder Local e dar concretização à regionalização;----------------------------------------------
Combater os desequilíbrios do território, por via da atividade económica e do emprego;---------
Valorizar os recursos naturais e ambientais reconhecendo-os como mais-valias locais e 
regionais;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promover o desenvolvimento de infraestruturas geradoras de bens e serviços estratégicos, em 
todo o território, que contribuam para a criação de emprego nos territórios de baixa 
densidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sendo aprovada a presente Moção, deverá ser dado dela conhecimento ao Presidente da 
Assembleia da República, aos Grupos Parlamentares representados na Assembleia da 
República, ao Primeiro-Ministro, ao Ministro do Ambiente e à Comunicação Social.”, disse.------ 
 
A eleita Margarida Duarte (PS) referiu que embora este seja um plano muito complexo, como o 
eleito Miguel Quaresma disse e bem, que merece uma análise mais detalhada e cuidada, o 
Grupo do PS entende que efetivamente o PNPOT não faz referência à cidade de Beja no sentido 
indicado na Moção mas faz referência ao Baixo Alentejo e portanto não há um descuramento 
propriamente dito como foi relatado.----------------------------------------------------------------------------
O que está previsto no PNPOT é que o Baixo Alentejo é uma região a consolidar e estruturar à 
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semelhança de todo o interior do país e há de facto uma diferença entre o interior e o litoral 
que tem uma mancha que diz: VALORIZAR. Isto significa que Beja enquanto cidade não está 
referenciada da forma como se gostaria mas o Baixo Alentejo está e portanto consideram que 
a Moção faz sentido mas não na sua totalidade, pelo que se irão abster na votação, disse.------- 
 
Colocada à votação foi a Moção aprovada por maioria com as abstenções da bancada do PS.-- 
 
 

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

 
 

3.1. – Relatório da Atividade Municipal e questões ao executivo 

municipal;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Baleizão, Silvestre Troncão (CDU) colocou as 
seguintes questões que gostaria de ver respondidas pelo executivo.------------------------------------
Porque motivo não foram os idosos de Baleizão e de outras freguesias rurais, este ano, 
convidados para a OviBeja nem para a Beja Romana.--------------------------------------------------------
Perguntou ao vereador Arlindo Morais se já tem resposta para lhe dar relativamente ao que 
correu mal na deslocação dos idosos de Baleizão a Évora.--------------------------------------------------
Relativamente à Feira da Saúde que se realizou em Baleizão nos dias 08 e 09 de junho, 
organizada pela Junta de Freguesia de Baleizão e a ULSBA perguntou qual a razão da omissão 
da Junta de Freguesia na Agenda Cultural.----------------------------------------------------------------------
No dia 20 de março reuniu com o Senhor Presidente da Câmara onde, entre outros temas, 
solicitou a isenção do pagamento de taxas de ocupação de espaços públicos, competência que 
anteriormente era das Juntas e que passou para a Câmara Municipal. Desde que é Presidente 
da Junta de Freguesia sempre isentaram os comerciantes do pagamento destas taxas com o 
envio de um ofício a cada um com um selo a dizer que estavam isentos. No anterior executivo 
ainda fez uma diligência nesse sentido que não veio a acontecer. O Senhor Presidente da 
Câmara mostrou-se sensibilizado e interessado em aceder ao pedido mas depois o que 
estranha é que começou tipo num jogo do “gato e do rato”, isto porque não tendo resposta no 
dia 24 de abril enviou um email a solicitar mais uma vez a decisão positiva ou negativa, 
entretanto a secretária do Senhor Presidente ligou-lhe e transmitiu-lhe que iria dar-lhe uma 
resposta o mais breve possível e no dia 28 de abril recebeu o seguinte email que passou a 
citar: “Em resposta ao email infra, solicita-se que remeta as questões à Drª Fátima Cortes da 
Divisão de Administração Urbanística.”. No dia 05 de maio entrou em contato com a Drª 
Fátima Cortes que lhe disse que essa questão nunca lhe tinha sido colocada. Não acredita que 
o Senhor Presidente da Câmara o tenha ignorado, dá-lhe o benefício da dúvida e se assim o 
entender poderá hoje dar-lhe uma resposta em relação a esta matéria.--------------------------------
Por último deu conhecimento de outra situação relativamente a um email que pedia para a 
Junta de Freguesia reparar o Parque Infantil da escola que estava degradado. A Junta 
respondeu no imediato e resolveu a situação, estranho é que posteriormente encontrando-se 
ele na escola com o vereador do Pelouro da Educação nem uma palavra lhe foi dirigida e nem 
foi ver se o parque foi reparado, se estava bem reparado, quem é que o reparou ou como é 
que o reparou, nada disto aconteceu, portanto o que é que pode pensar deste modo de 
atuação, com tantas situação estranhas entende dizer que “quem não se sente não é filho de 
boa gente.”, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Cristina Barata (CDU) fez a seguinte intervenção:---------------------------------------------------
Sabendo que o STAL o sindicato mais representativo dos trabalhadores da Câmara Municipal 
de Beja, entregou no passado mês de outubro uma proposta de renegociação do ACEEP – 
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Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública, em reunião com o Senhor Presidente da 
Câmara.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Passados mais de oito meses e com a entrega de um abaixo-assinado com mais de 400 
assinaturas de trabalhadores do Município de Beja, gostaria de saber o Grupo da CDU em que 
ponto se encontram estas negociações dado que esta é uma situação de indefinição que em 
nada ajuda o bem-estar dos trabalhadores da Câmara Municipal de Beja, disse.--------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE/PSMCT) colocou as seguintes questões:-----------------------------------------
Relativamente ao planeamento das vias e caminhos municipais que o executivo camarário 
considerou necessário intervir, foram informados na última sessão que já estariam 
referenciadas 19 vias, intervenções a decorrer durante um prazo mínimo 24 meses. Foram 
também informados que ainda não existia calendarização para essa intervenção tendo o 
Senhor Presidente ficado de fornecer logo que possível a mesma, pelo que reafirmou 
novamente o interesse em tê-la.-----------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Relatório da Atividade Municipal, na página 21, é referido o apoio com 
miniescavadora nos trabalhos de escavações de arqueologia na Praça da República. Perguntou 
que trabalhos são estes e se são estes que estão a dificultar o início da qualificação e melhoria 
das acessibilidades no local.-----------------------------------------------------------------------------------------
Perguntou, por último, se já existe previsão quanto à implementação do Conselho Municipal 
para a Inclusão, uma vez que na sessão de 26 de fevereiro, foi respondido a esta questão, pelo 
Senhor Presidente da Câmara, que essa implementação ocorreria ainda durante este ano com 
uma eventual primeira reunião, disse.---------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, deu as seguintes notas relativamente a 
algumas das questões que lhe competem e que tem conhecimento direto.---------------------------
Sobra a OviBeja e Beja Romana, não sabe neste momento especificar porque é que os idosos 
de Baleizão não vieram mas tem a certeza absoluta que os mesmos não foram descriminados 
face a idosos de qualquer outra freguesia. A Câmara Municipal por vezes tem alguns 
condicionamentos de transporte e poderá ter havido aqui alguma situação relacionada com 
essa matéria mas não foi certamente nenhuma descriminação negativa para uma freguesia 
específica muito menos para Baleizão.---------------------------------------------------------------------------
Em relação à Feira da Saúde, que decorreu nos dias 08 e 09 de junho em Baleizão, referiu que 
a informação reproduzida na Agenda Cultural, foi ipsis verbis a que o Gabinete de Imagem 
recebeu no email enviado para a Câmara Municipal de Beja por um dos principais 
organizadores do evento, portanto não houve qualquer omissão da parte da autarquia que se 
limitou a expressar na Agenda aquilo que recebeu.-----------------------------------------------------------
Relativamente às isenções de pagamento de taxas que têm conhecimento e que estão em 
vigor, no âmbito da ocupação do espaço público, são as isenções para o Centro Histórico, mas 
irão analisar a questão das freguesias em pormenor sobre o que é que se pode ou não isentar 
em cada uma delas.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao ACEEP – Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública, foi efetuada uma 
análise jurídica e política do conteúdo apresentado no final de outubro mas o abaixo-assinado 
apenas foi entregue há cerca de um mês atrás. A Câmara Municipal de Beja fez a sua 
contraproposta ao STAL na passada semana por escrito e, grosso modo, todas as propostas à 
exceção do aumento dos três dias de férias, estão contempladas na íntegra no novo Acordo 
que será celebrado com o Sindicato de maior expressão na autarquia que tem cerca de 230 
dos 600 funcionários da Câmara e da EMAS. Muitas das alterações propostas já decorriam 
daquilo que era a prática comum mas que não estavam vertidas no Acordo, como por exemplo 
o Dia de Carnaval, da morte por familiar que não seja de 1º grau em linha reta ou colateral, à 
diminuição do número de dias experimentais para assistentes técnicos e técnicos superiores, 
mantendo-se apenas os 90 dias para assistentes operacionais e portanto foi considerado um 
conjunto de matérias que o STAL propôs alterar. Entendeu-se também que o aumento do 
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número de dias de férias causaria, neste momento, um fortíssimo constrangimento na Câmara 
Municipal e isso tem uma explicação. Por exemplo a Divisão de Resíduos Sólidos Urbanos nos 
últimos anos perdeu 38 funcionários e aumentar em mais 3 dias o número de férias conforme 
é proposto, em função da avaliação do SIADAP, ia causar gravíssimos constrangimentos em 
termos de recursos humanos, portanto enquanto não for reposto este equilíbrio que se 
considera absolutamente fundamental para a prestação de um bom serviço público, não estão 
em condições de o fazer.---------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão da eleita Gina Mateus sobre a calendarização da intervenção nas vias 
e caminhos disse ser verdade que assumiu o compromisso de enviá-la, foi falha sua mas irá 
remeter em breve. Contudo a calendarização é extremamente difícil uma vez que por vezes 
quando se vai intervir numa estrada verifica-se que outra, por algum motivo, entretanto está 
em pior estado do que aquela que inicialmente estava programada e portanto os novos 
asfaltamentos já começaram e só para dar um exemplo como as coisas se invertem, havia uma 
estrada planeada para ser a primeira e afinal a estrada do Fonte do Mouro será a primeira a 
levar o tapete.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Centro de Arqueologia, informou que está previsto o início de mais uma 
escavação no dia 02 de julho com uma duração de duas temporadas de duas semanas cada, 
mas a reabilitação do espaço não se iniciou devido a esse motivo, ou seja, não há qualquer 
ligação direta entre as duas situações. A reabilitação do espaço exterior está ainda em fase de 
projeto que será apresentado à Diretora Regional de Cultura. É uma situação que preocupa o 
Município de Beja porque a estrutura têm vindo a degradar-se progressivamente nos últimos 
dois/três anos devido à pluviosidade e existe o receio de se poderem perder alguns dos 
elementos arqueológicos em termos qualitativos ou mesmo físicos e portanto terá que se 
encontrar uma solução rapidamente, ou avançar com as obras assim que seja possível que 
ainda demorará tempo, ou eventualmente aterrar algumas partes no sentido de as proteger 
das intempéries.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Conselho Municipal para a Inclusão a intenção da Câmara Municipal é 
apresentar um Regulamento em setembro e fazer uma reunião ainda este ano, disse.------------- 
 
O vereador Arlindo Morais, relativamente à primeira parte da questão colocada pelo 
Presidente da junta de Freguesia de Baleizão, disse que o Senhor Presidente já respondeu e 
não houve qualquer intenção de não trazer os nossos seniores aos eventos referidos. Informou 
também que no dia 17 de maio, a Câmara Municipal de Beja transportou para a cidade e para 
a Beja Romana 233 crianças e no dia 18 mais 169. No dia 17 de maio a Beja Romana 
apresentou o maior desfile de sempre com a presença de 1.806 crianças.-----------------------------
O Município esforçou-se para agradar a todas as freguesias e pensa que o objetivo de haver 
uma participação global foi atingido.-----------------------------------------------------------------------------
Relativamente à Feira da Saúde só tem uma coisa a dizer, foi um sucesso, foi a informação que 
obteve da parte dos coordenadores das escolas. Tiveram presentes mais de 400 crianças 
durante três dias com um conjunto de atividades em que a Câmara Municipal de Beja se 
empenhou desde a primeira hora para que esta edição fosse um sucesso.-----------------------------
Relativamente à deslocação dos idosos a Évora e depois de ter falado com os técnicos a 
informação que recebeu foi que eles não sabem o motivo dessa questão ter sido colocada e 
pensa que a mesma passou tão à margem que não teve qualquer impacto nem nas pessoas 
nem no seu técnico, no entanto pode voltar a colocá-la para tirar isso a limpo e pode também 
depois chamar o Senhor Presidente da Junta para que as coisas fiquem esclarecidas, disse.------ 
 
A eleita Cristina Barata (CDU) referiu que o Grupo da CDU se congratula pela decisão tomada 
pelo executivo camarário relativamente ao ACEEP – Acordo Coletivo de Entidade Empregadora 
Pública mas fez a seguinte correção, não há um aumento do número de dias de férias, há sim 
uma reposição de um direito dos trabalhadores que foi retirado, até porque em termos 
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organizacionais representam menos de 1% no total dos dias do ano e portanto consideram 
que se chegará ainda a um acordo acerca desta matéria, disse.------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, respondeu à eleita Cristina Barata que vai com 
certeza concordar que não foi a Câmara Municipal de Beja muito menos este executivo que 
tirou esse direito, aliás ele próprio é funcionário da Administração Pública, tinha os mesmos 22 
dias de férias, trabalhava as 40 horas até cerca de um ano e meio atrás, não tem direito ao 
gozo do dia de aniversário, não tinha o dia de carnaval e não tiveram a autonomia das 
autarquias para repor todo esse conjunto de direitos e portanto o que entendem é que esse 
direito pertence às pessoas, 25 dias de férias são justos, mas também entendem que a 
reposição de direitos pode e deve ser progressiva como foi feita a reposição de salários pelo 
atual governo e quando a Câmara Municipal tiver recursos humanos adequados para cumprir 
tarefas que neste momento tem dificuldades em desempenhar, estará nessa altura aberta 
para repor esse direito. É verdade que representa 1% dos dias do ano mas no conjunto dos 22 
dias, passando para 25, supõe um aumento de cerca de 10% do tempo de férias de cada um 
dos trabalhadores, ou seja, menos 1.800 dias de trabalho em 600 pessoas na Câmara 
Municipal faz neste momento uma grande diferença, disse.----------------------------------------------- 
 
Não havendo mais intervenções passou-se ao ponto seguinte.-------------------------------------------- 
 
 

3.2. – Proposta de aprovação do Relatório de Gestão Consolidado do 

Município de Beja relativo ao ano 2017;--------------------------------------------------------- 
 

Nos termos do artigo 75º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, os municípios, as entidades 
intermunicipais e as suas entidades associativas, devem apresentar contas consolidadas com 
as entidades detidas ou participadas.-----------------------------------------------------------------------------
O Grupo Autárquico é composto por um município, uma entidade intermunicipal ou uma 
entidade associativa municipal e pelas entidades controladas, de forma direta ou indireta, 
considerando-se que o controlo corresponde ao poder de gerir as políticas financeiras e 
operacionais de uma outra entidade a fim de beneficiar das suas atividades.-------------------------
Deverão ainda ser consolidadas, na proporção da participação ou detenção, as empresas locais 
que, de acordo com o artigo 7º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, integrem o setor 
empresarial local e os serviços intermunicipalizados, independentemente da percentagem de 
participação ou detenção do município.-------------------------------------------------------------------------
O nº 7 do mesmo artigo identifica “Os documentos de prestação de contas consolidadas 
constituem um todo e compreendem o relatório de gestão, o balanço consolidado, a 
demonstração consolidada dos resultados por natureza, o mapa de fluxos de caixa 
consolidados de operações orçamentais e o anexo às demonstrações financeiras consolidadas, 
com a divulgação de notas específicas relativas à consolidação de contas, incluindo os saldos e 
os fluxos financeiros entre as entidades alvo da consolidação e o mapa de endividamento 
consolidado de médio e longo prazos e mapa da dívida bruta consolidada, desagregado por 
maturidade e natureza.”---------------------------------------------------------------------------------------------
Em junho de 2010, foi publicada a Portaria nº 474/2010, de 15 de junho, através da qual foi 
aprovada a Orientação nº 1/2010, intitulada de “Orientação Genérica relativa à consolidação 
de contas no âmbito do sector público administrativo”.-----------------------------------------------------
Em 28 de abril de 2011, na ausência de normas de consolidação de contas no POCAL ou uma 
norma única de consolidação de contas aplicável a todas as administrações públicas que 
compõem o sector público administrativo, foi publicado pelo Subgrupo de Apoio Técnico na 
Aplicação do POCAL (SATAPOCAL) instruções específicas para o Exercício de 2010, com o 
objetivo de operacionalizar a consolidação de contas a apresentar pelos Municípios.--------------



 

Página 15 de 20 
 

As Demonstrações Financeiras consolidadas devem ser elaboradas e aprovadas pela Câmara 
Municipal, de acordo com o estabelecido no artigo 76º da Lei nº 73/2013, e submetidas à 
apreciação da Assembleia Municipal no mês de junho do ano seguinte àquele a que respeitam, 
sendo posteriormente publicitada de harmonia com o previsto no artigo 79º da mesma lei.-----
O perímetro de consolidação do Município de Beja engloba, para além do próprio Município, 
as seguintes entidades: Município de Beja (entidade mãe); EMAS, Empresa Municipal de Agua e 
Saneamento de Beja, EM; INOVOBEJA, Empresa Municipal de Desenvolvimento, EM e 
Resialentejo – Tratamento e Valorização de Resíduos – EIM.-----------------------------------------------
EMAS: A Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, EEM – EMAS, situada na Rua Conde 
da Boavista, 16, 7800-456 Beja é uma pessoa coletiva pública, constituída em setembro de 
2002, como empresa municipal, nos termos da Lei nº 58/98 de 18 de agosto, dotada de 
personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sujeita à 
superintendência da Câmara Municipal de Beja situada na Praça da República, 7800-427 Beja.--
A empresa tem como objeto principal a exploração das seguintes atividades de interesse geral: 
distribuição de água, drenagem de águas residuais e drenagem de águas pluviais.------------------
A EMAS, EM, tem com missão a gestão e exploração dos sistemas públicos de captação, 
tratamento e distribuição de água para consumo doméstico e a gestão e exploração dos 
sistemas públicos de drenagem e tratamento de águas residuais comunitárias, num quadro de 
sustentabilidade económica, social e ambiental, visando a melhoria da qualidade de vida dos 
cidadãos e contribuindo para o desenvolvimento socioeconómico da região.-------------------------
INOVOBEJA: A INOVOBEJA – Empresa Municipal de Desenvolvimento, EEM, encontra-se sediada 
na Rua da Misericórdia, nº 1, 7800-265 Beja.-------------------------------------------------------------------
A empresa encontra-se dissolvida de acordo com a informação constante no portal da justiça, 
de 28/11/2014.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESIALENTEJO – Tratamento e Valorização de Resíduos, EIM: A AMALGA – Associação de 
Municípios Alentejanos para a Gestão do Ambiente foi constituída em 28 de fevereiro de 2000, 
tendo em 18 de junho de 2004 criado a Resialentejo – Tratamento e Valorização de Resíduos, 
EIM para gerir o Sistema de Tratamento e Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) do 
Baixo Alentejo. Em julho de 2012, em virtude de uma reestruturação jurídico-legal a AMALGA 

incorporou a Resialentejo, através de um processo de fusão, tendo adotado a denominação 
social da Resialentejo – Tratamento e Valorização de Resíduos, EIM.------------------------------------
A Resialentejo dá destino final aos resíduos indiferenciados (resíduos que não são separados) 
provenientes da recolha municipal e dos materiais recicláveis depositados nos 
ecopontos/ecocentros e da recolha municipal dos concelhos de Almodôvar, Barrancos, Beja, 
Castro Verde, Mértola, Moura, Ourique e Serpa (seus acionistas).-----------------------------------------
A empresa gere ainda o Parque Ambiental de que é proprietária, com uma área de 143 ha, 
onde tem reunidas as suas principais infraestruturas de tratamento e processamento de 
resíduos, a saber: 1 Aterro Sanitário; 1 Centro de Triagem; 1 Unidade de Triagem de Vidro; 1 
Ecocentro; 1 Centro de Receção e Triagem de REEE.----------------------------------------------------------
Para além das infraestruturas instaladas no Parque Ambiental, a Resialentejo tem ainda 5 
Estações de Transferência/Ecocentros (Beja, Barrancos, Castro Verde, Mértola e Serpa).----------------
No final de 2014 ficou concluída a empreitada de construção da Unidade TMB que irá 
processar parte dos resíduos produzidos nos municípios associados da RESIALENTEJO.--------------
Evolução da gestão do conjunto de sociedades:--------------------------------------------------------------
Município de Beja: De acordo com o que foi aprovado nas Grandes Opções do Plano para 
2017, no decurso do ano 2017, o orçamento municipal obteve as seguintes taxas de execução: 
O montante de realização das receitas é de 28.435.603,28 €, o que corresponde a 86,70%. As 
receitas correntes executadas são de 22.728.672,23€, o que corresponde a uma execução de 
97,93 %. O valor executado das receitas de capital é de 2.762.998,99 €, que corresponde a 
uma execução de 41,68%.-------------------------------------------------------------------------------------------
O montante de realização das despesas é de 28.124.407,03 €, que corresponde a um grau de 
realização global da despesa de 85,75%. As despesas correntes registam uma execução de 
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19.588.375,44 €, que corresponde a 90,74%. As despesas de capital registam um valor de 
8.536.031,59 €, que corresponde a uma execução de 76,14%.--------------------------------------------
INOVOBEJA: A INOVOBEJA encontra-se em fase de extinção.------------------------------------------------
Previsão da evolução futura do conjunto das entidades que compõem o perímetro de 

consolidação: Não existem previsões de alterações relevantes no que se refere a este ponto.---
Factos relevantes ocorridos após o encerramento do ano: Não existem factos relevantes a 
reportar após o encerramento do ano.---------------------------------------------------------------------------
Resultado Liquido do exercício:------------------------------------------------------------------------------------
Através da análise dos diferentes mapas verifica-se:---------------------------------------------------------
a) O Município de Beja apresenta um Resultado Liquido do Exercício de 2017, no montante de 
-1.148.881,49 €;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) A EMAS apresenta um Resultado Liquido do Exercício de 2017, no montante de -1.383,24 €;-
c) A Inovobeja apresenta um Resultado Liquido do Exercício de 2017, no montante de 1.897,29 
€;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d) A Resialentejo apresenta um Resultado Liquido do Exercício de 2016, no montante de 
170.609,81 € (aquando da elaboração da Prestação de Contas do Município, a Resialentejo ainda não 

tinha disponibilizado, as contas aprovadas de 2017).---------------------------------------------------------------
Em termos consolidados o resultado líquido do exercício cifra-se em 1.069.865,33 €.-------------- 
 

Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento foi o Relatório de Gestão 
Consolidado do Município de Beja relativo ao ano 2017, aprovado por unanimidade.------------- 
 

Em seguida a Senhora Presidente da Assembleia Municipal, deu conhecimento da Certificação 
Legal das Contas bem como do Parecer do Revisor Oliveira, Reis & Associados, SROC, Ldª, que 
refere que os documentos de prestação de contas consolidadas do Município de Beja 
referentes ao exercício de 2017, se apresentam elaborados de acordo com os princípios 
contabilísticos legalmente aplicáveis a este setor, incluindo o que se contém na Certificação 
Legal de Contas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi tomado conhecimento da certificação legal das contas e parecer do Revisor Oficial.----------- 

 

 

3.3. – Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal para o ano 2018;------------- 
 
Considerando o disposto no nº 4 do artigo 29º da Lei Geral do trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho, foi proposto a alteração ao Mapa de Pessoal 
aprovado para o ano 2018 em reunião de câmara realizada a 10 de janeiro de2018 e em sessão 
da assembleia municipal realizada a 16 de janeiro de 2018.-----------------------------------------------
Mais se refere, comparativamente com os dados constantes do Mapa de Pessoal aprovado 
para o ano 2018, o seguinte:----------------------------------------------------------------------------------------
Foram criados, para ocupação em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, os seguintes postos de trabalho, considerando as necessidades de 
pessoal identificadas de caráter permanente e nas respetivas áreas funcionais, decorrentes de 
saídas de pessoal (aposentações e licenças sem remuneração de longa duração), do enquadramento 
de trabalhadores em outras funções/serviços moderados (em consequência de recomendações 

médicas) e, também, da necessidade de reforço das equipas de trabalho nas respetivas áreas 
de atividades:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 Assistentes Operacionais/Condutores de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais – para a 
Divisão do Ambiente e Serviços Urbanos (DASU) / Serviço de Limpeza Urbana e Recolha de 
Resíduos (SLURR);-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Assistente Operacional/Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais – para a 
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Proteção Civil.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foram retirados do mapa por motivo de saídas definitivas, os seguintes postos de trabalho:-----
1 Coordenador Técnico (DCDJ – Serviço de Desporto);----------------------------------------------------------
3 Assistentes Operacionais/Cantoneiros de Limpeza (DASU-SLURR).-------------------------------------- 
 
A eleita Susana Correia (CDU) na sequência da análise ao mapa proposto e depois de 
constatarem a saída definitiva de três assistentes operacionais, cantoneiros de limpeza da 
DASU, que consideram ser necessários para assegurar esses serviços na cidade, perguntou se 
não teria sido possível manter estes lugares de modo a serem objeto de provisão por outras 
pessoas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que a eleita Susana Correia tem toda a 
razão e o executivo partilha também a preocupação manifestada de que em termos de 
higiene, sobretudo na área urbana, as coisas estão difíceis e que o município tem escassez de 
recursos humanos o que não é fácil de gerir.-------------------------------------------------------------------
Explicou que o objetivo é tentar introduzir o menor número de alterações possíveis nos mapas 
de pessoal em cada ano, contudo e por exemplo a questão dos 5 motoristas que hoje aqui se 
trouxe, é uma questão de grande emergência, tentou-se captar através da mobilidade e do 
Instituto de Emprego e Formação Profissional mas não foi possível e viram-se forçados a abrir 
estes 5 lugares no mapa ainda este ano para que o procedimento concursal se desenrole e, 
mesmo assim, irão atravessar um período, sobretudo nos meses de verão, de tremendas 
dificuldades no que toca aos motoristas para as viaturas, nomeadamente de Recolha de 
Resíduos Sólidos Urbanos.-------------------------------------------------------------------------------------------
Quanto a abrir novas possibilidades de empregabilidade no Município de Beja, referiu que irão 
esperar pelo impacto que os aumentos salariais terão na contabilidade e orçamento da 
autarquia por via do descongelamento de carreiras e que foram pagos em junho com 
retroativos a janeiro, para que depois no próximo mapa de pessoal se possam fazer os 
ajustamentos necessários, nomeadamente nas áreas onde há claramente um défice de 
pessoas e a limpeza urbana é uma delas, disse.---------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento foi a proposta de alteração 
ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Beja para o ano 2018, aprovada por 

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

3.4. – Pedidos de reconhecimento de Interesse Público Municipal;------------- 
 
Solicitado pela Cooperativa Agrícola de Beja e Brinches, CRL, relativamente ao projeto para 
construção de pavilhão sito na Quinta dos Britos, Suratesta, em Beja.----------------------------------
Tendo em consideração o enquadramento no PDM da localização do prédio e particularmente 
da zona proposta para a edificação, não é possível viabilizar a pretensão sem o recurso ao 
regime de exceção. A área onde se localiza a pretensão situa-se em Espaço Agro Silvo Pastoril e 
em zona de Reserva Ecológica Nacional.-------------------------------------------------------------------------
Neste sentido, a questão central é avaliar se o projeto inerente à necessidade de construção 
reúne os requisitos básicos para ultrapassar duas limitações essenciais, designadamente:--------
O constrangimento associado à edificabilidade em espaço rural (agro silvo pastoril) previsto no 
PDM de Beja e definido na disposição constante no artigo 42º, ponto 1 alínea b), que define o 
regime de construção, nomeadamente a área de construção máxima em função da dimensão 
da propriedade e da função da construção;---------------------------------------------------------------------
A edificação em REN está sujeita à autorização de Ocupação de Áreas Integradas nesta 
reserva.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Segundo a alínea j) do artigo referido, as áreas máximas de construção para instalações 
agrícolas e tecnológicas podem ser superiores, desde que se verifique a impossibilidade da sua 
localização em espaços industriais e/ou se demonstre a indispensabilidade para o exercício 
racional da atividade agrícola associada.-------------------------------------------------------------------------
Neste âmbito de análise e de acordo com o referencial de fundamentação apresentado pelo 
requerente, importa destacar, como elementos de justificação do regime de exceção, os 
seguintes aspetos relevantes:---------------------------------------------------------------------------------------
1 – Concentração das edificações de apoio ao setor primário resultante da solução 
apresentada se revestir, na prática, de uma ampliação efetiva da área de implantação já 
existente de construções cujo uso principal é idêntico ao que é proposto para a nova 
edificação;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 – A situação anterior circunscreve-se à disposição prevista no Regulamento do PDM (alínea e) 

do artigo 42º) e corresponde ao cumprimento de uma norma do PROT Alentejo;----------------------
3 – Afetação de uma área de solo rústico que, na prática, já está inutilizado para a função 
agrícola produtiva, aliás como é possível constatar a partir de registos fotográficos de extrato 
de orto foto mapa e do Google Earth;----------------------------------------------------------------------------
4 – Aproveitamento racional do recurso solo, na medida em que se regista a concentração de 
meios em torno de uma área cujo perfil vocacional, na ótica do ordenamento funcional, é 
adequado aos fins propostos, por dispor, no próprio prédio ou em prédios limítrofes, de 
instalações similares;--------------------------------------------------------------------------------------------------
5 – Facilitação ao nível dos processos de monitorização e controlo de natureza ambiental, por 
se traduzir numa localização agregada de instalações e equipamentos e não dispersa no 
território, centrando os impactes numa única localização;--------------------------------------------------
6 – Utilização de um espaço devidamente infraestruturado para o uso em causa, 
rentabilizando-se uma valia importante do respetivo prédio, com reflexos positivos ao nível da 
eficiência no usufruto do território;-------------------------------------------------------------------------------
7 – Inserção geográfica e elevada centralidade da localização proposta, reforçando os níveis de 
eficiência coletiva, em termos de transporte e de utilização das infraestruturas rodoviárias 
existentes;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 – Importância de que se reveste a atividade a instalar na nova construção, dado tratar-se de 
uma unidade de natureza logística, complementar à atividade hortícola dos membros da 
cooperativa, destinada ao escoamento, concentração e acondicionamento de produtos 
agrícolas;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 – A instalação associada à nova construção permite reforçar o papel integrador da 
cooperativa e a sua afirmação no âmbito da eficiência ao nível dos processos de produção, 
como contributo para diminuir a influência de cadeias intermediárias de mediação no 
escoamento dos produtos locais;----------------------------------------------------------------------------------
10 – Melhoria da eficiência empresarial e aprofundamento dos níveis de sustentabilidade 
económica da cooperativa, devido ao aproveitamento das economias de escala resultantes da 
concentração no mesmo espaço de atividades existentes e novas;---------------------------------------
11 – A solução proposta permite desanuviar a pressão exercida sobre os espaços destinados às 
atividades económicas no seio do perímetro urbano, provocando um reflexo positivo ao nível 
da utilização dos recursos territoriais (solo urbano, infraestruturas e equipamentos urbanos);---------
12 – Contribuição para reforço da centralidade da cidade no âmbito da revitalização e 
consolidação da base económica regional.----------------------------------------------------------------------
De acordo com os processos normais de autorização necessários relativos ao aumento da área 
de edificação e à utilização de solos integrados na REN, o regime de exceção, solicitado para o 
efeito, passa pelo reconhecimento de interesse público municipal, que está associado à 
finalidade a que se destina a ocupação do solo com a construção, ou seja, ao projeto que está 
subjacente à pretensão de construir e respetivo impacte ao nível das dinâmicas de 
desenvolvimento económico e social do Concelho.-----------------------------------------------------------
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Face ao exposto e tendo em conta situações idênticas que mereceram o reconhecimento de 
interesse municipal, propõe-se que o presente pedido seja deferido.----------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos foi o pedido de 
reconhecimento de Interesse Público Municipal colocado à votação e aprovado por 

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

 
Solicitado por Sociedade Agrícola do Monte Novo e Figueirinha, Ldª, a emissão de declaração 
de Interesse Público Municipal, relativo a Projeto Empresarial a ser desenvolvido pela entidade 
requerente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analisado o conteúdo da exposição apresentada informa-se que a empresa desenvolve 
atividades agrícolas, complementadas com um complexo agroindustrial, ao longo dos últimos 
anos, nas áreas de produção de vinhos e azeites, desde o início do século.----------------------------
A atividade desenvolvida tem vindo a ser incrementada desde a sua fundação na componente 
agrícola e industrial.---------------------------------------------------------------------------------------------------
A empresa no que respeita à atividade agroindustrial, para além do processamento da 
produção própria tem uma forte componente de prestação de serviços externos.------------------
A área ocupada pela instalação agroindustrial situa-se no interior da exploração agrícola e tem 
vindo a crescer a partir da área e não tem qualquer justificação que as ampliações necessárias 
se venham a desenrolar fora desta área.------------------------------------------------------------------------
Assim, propõe-se que seja emitido parecer favorável ao pedido de interesse público municipal 
do projeto empresarial, conforme solicitado.------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos foi o pedido de 
reconhecimento de Interesse Público Municipal colocado à votação e aprovado por 

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

 
 

3.5. – Aprovação de repartições de encargos;------------------------------------------------- 

 
Presente a proposta de repartição de encargos relativa ao contrato avulso para aquisição de 

290.000 litros de gasóleo rodoviário simples a granel, ao abrigo do Acordo Quadro de 

Combustíveis Rodoviários promovido pela Central de Compras da CIMBAL:-------------------------- 
 

Ano 2018 (6 meses) 2019 (12 meses) 2020 (12 meses) 2021 (6 meses) 

Valor s/IVA 147.319,98 € 294.639,96 € 294.639,96 € 147.319,98 € 

 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos foi a proposta colocada à 
votação e aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente a proposta de repartição de encargos relativa ao contrato avulso para aquisição de 

serviços de vigilância nos diversos edifícios municipais, Lote 1 (Paços do Concelho) e Lote 2 

(Parque de Materiais):-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ano 2018 (6 meses) 2019 (12 meses) 2020 (6 meses) 

Valor 
s/IVA 

Lote 1 7.434,00 € 14.868,00 € 7.434,00 € 

Lote 2 14.712,00 € 29.424,00 € 14.712,00 € 

 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos foi a proposta colocada à 
votação e aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------- 
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Presente a proposta de repartição de encargos relativa ao contrato avulso para aquisição de 

serviços de vigilância nos diversos edifícios municipais, Lote 3 (Parque de Campismo) e Lote 4 

(Parque de estacionamento subterrâneo da Avenida Miguel Fernandes):------------------------------------- 
 

Ano 2018 (6 meses) 2019 (12 meses) 2020 (6 meses) 

Valor 
s/IVA 

Lote 3 11.820,17 € 23.640,34 € 11.820,17 € 

Lote 4 1.713,96 € 3.497,92 € 1.713,96 € 
 

Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos foi a proposta colocada à 
votação e aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------- 

 

Presente a proposta de repartição de encargos relativa ao contrato avulso para aquisição de 

serviços de vigilância nos diversos edifícios municipais, Lote 5 (Biblioteca Municipal):-------------- 
 

Ano 2018 (6 meses) 2019 (12 meses) 2020 (6 meses) 

Valor s/IVA 858,00 € 1.716,00 € 858,00 € 

 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos foi a proposta colocada à 
votação e aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------- 

 
A Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, informou ainda que o 
Grupo de Trabalho do Orçamento Participativo está constituído e não tendo sido ainda 
possível apresentar resultados os mesmos serão apresentados na próxima Assembleia 
Municipal, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

A Mesa, 

 

Aprovada por unanimidade em sessão 

ordinária realizada em 24 de setembro de 

2018 


