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

Beja realizada a vinte e seis de novembro 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 Mário Lopes Sardica 
por Bárbara da Conceição Rala Esparteiro, cidadã a seguir na lista de candidatos pelo Partido 
Socialista à Assembleia Municipal, Maria Manuel Candeias Coelho por António José Curre 
Barahona, cidadão a seguir na lista de candidatos pela Coligação Democrática Unitária à 
Assembleia Municipal, bem como dos Presidentes das Juntas de Freguesia de Nossa Senhora 
das Neves (Jorge Miguel Raposo da Mata) e de Santa Clara de Louredo (Luís Miguel da Silva Gaspar), 
pelos seus substitutos legais, Maria Balbina Nobre Grazina e Vitória Emilia São Pedro Leandro, 
respetivamente, 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, 
António José Curre Barahona, 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, 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, Maria Lucília Pereira Simão Rosa 
como Presidente da Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, Maria Balbina Nobre Grazina como 
substituta do Presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Neves, Vitória Emilia São 
Pedro Leandro como substituta do 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 eleito, Pedro Miguel Vigon Manso Frazão, 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, 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;---------------------------------------------------------- 

 
Neste período não se registou qualquer intervenção.-------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
 

2.1. – Apreciação e votação das atas n
os

 5/2018 e 6/2018;--------------------------- 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
colocaram-se à consideração as atas nos 5/2018 e 6/2018, relativas às sessões extraordinária e 
ordinária da Assembleia Municipal realizadas em 14 e 24 de setembro de 2018, 
respetivamente, as quais foram previamente distribuídas por todos os eleitos e de seguida 
aprovadas por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Intervenção dos membros da Assembleia Municipal;------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE/PSMCT) apresentou a seguinte Moção de Solidariedade com o 

autarca italiano Domenico Lucano:-------------------------------------------------------------------------------
Entre janeiro e outubro deste ano já ocorreram 1.987 mortes no mar Mediterrâneo, de acordo 
com os números da Organização Internacional para as Migrações (OIM), agência especial da 
ONU com sede em Genebra. Só no mês de junho foram 721 as pessoas que morreram no mar. 
Eram mulheres homens e crianças que tentavam chegar à Europa fugindo à guerra, à opressão 
e à miséria que viviam nos seus países.--------------------------------------------------------------------------
Para além da política errada da União Europeia de pagar ao governo da Turquia a instalação de 
enormes campos de retenção e de financiar, treinar e equipar a Guarda Costeira líbia para 
perseguir embarcações com migrantes, as medidas que estão a ser concretizadas por diversos 
governos europeus dirigidos pela extrema-direita, como acontece na Áustria, Hungria, Itália, 
Polónia entre outros, estão a provocar um crescente número de mortos no Mediterrâneo. 
Culpabilização dos imigrantes pelo desemprego e pelas crescentes desigualdades sociais, 
impedimento à entrada de refugiados, uma retórica xenófoba e de incitamento à violência, são 
algumas das práticas inadmissíveis cada vez mais utilizadas.-----------------------------------------------
De especial gravidade é a atuação do governo italiano, com a proibição de acesso aos portos 
do país dos navios das ONG’s que resgatam imigrantes em risco de vida no Mediterrâneo. Ao 
deixar pessoas à deriva no mar durante dias, sem meios de abrigo, sem comida e sem água, o 
governo de Itália não só viola normas do direito marítimo internacional, mas também provoca 
uma tragédia humanitária. Procurar trabalho e uma vida melhor não é crime.-----------------------
Com o decreto do ministro Salvini de 24 de setembro último a situação ficou pior, com a 
alteração das leis sobre o asilo e a criminalização da solidariedade com os imigrantes. Uma das 
vítimas desta política autoritária e xenófoba do governo italiano foi o presidente da Câmara de 
Riace, um autarca corajoso de Riace, pequena cidade da Calábria, conhecida pelas boas 
práticas de integração de refugiados: foi colocado em prisão domiciliária por “favorecer 
migrantes” oriundos de 25 países.---------------------------------------------------------------------------------
Pelo exposto, a Assembleia Municipal de Beja, reunida em sessão ordinária em 26 de 
novembro de 2018, delibera:---------------------------------------------------------------------------------------
1 – Exprimir a sua solidariedade ao autarca Domenico Lucano, Presidente da Câmara de Riace 
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(Piazza Municipio, 89040 Riace, Itália);-------------------------------------------------------------------------------
2 – Manifestar repúdio pelas políticas xenófobas e de perseguição aos refugiados e imigrantes, 
desenvolvidas por governos dirigidos pela extrema-direita.”, disse.-------------------------------------- 
 
Colocada à votação foi a Moção aprovada por unanimidade.--------------------------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE/PSMCT) apresentou a seguinte Moção – Pela prestação do serviço 

público no domínio postal e universal nos CTT:---------------------------------------------------------------
“Considerando que:---------------------------------------------------------------------------------------------------
Os CTT são, atualmente, uma empresa inteiramente privatizada desde 2013, sendo o quinto 
país do mundo com correios integralmente privados;--------------------------------------------------------
Na Dinamarca e no Reino Unido as privatizações foram revertidas, devido ao mau desempenho 
de serviço, que se quer garantido e ao serviço de todos;----------------------------------------------------
Os CTT prestam um serviço público essencial, pelo que o Contrato de Concessão do Serviço 
Postal Universal se encontra adstrito às bases gerais para prestação do serviço previstas nos 
Decreto-Lei nº 160/2013, de 19 de novembro, na sua redação atual;------------------------------------
A venda de património, nomeadamente o antigo edifício-sede dos CTT, os edifícios do Conde 
Redondo, Restauradores e Praça D. Luís, em Lisboa, constituem uma pilhagem aos CTT, 
contrariando as obrigações estabelecidas no Contrato de Concessão, na Base V, nº 2, do 
referido contrato, que excetua a possibilidade de alienação dos bens que pertençam ao 
domínio público ou privado do Estado;---------------------------------------------------------------------------
A entrega diária de correio acabou em muitas localidades, sendo ainda evidentes os atrasos no 
serviço prestado com prejuízo, sobretudo nas zonas rurais, para muitos e muitas pensionistas 
devido ao atraso da entrega dos vales de pensões;-----------------------------------------------------------
Foi violado o contrato de concessão na Base VII, uma vez que não se manteve a qualidade, 
continuidade e disponibilidade do serviço prestado pelos CTT;--------------------------------------------
Segundo a ANACOM, a empresa concessionária encontra-se a violar o contrato de concessão 
em quase metade dos indicadores de qualidade (5 de 11);--------------------------------------------------
Duplicaram as reclamações do público relativamente ao serviço prestado pelos CTT em apenas 
dois anos (2015-2017);-------------------------------------------------------------------------------------------------
Estão previstos mais encerramentos de balcões dos CTT até ao fim deste ano, dando-se 
primazia apenas ao Banco dos CTT, prevendo-se o despedimento de mais trabalhadores e 
passando o serviço a ser efetuado por lojas de comércio a retalho, papelarias, mercearias, 
entre outros, o que não garante a qualidade e eficiência do mesmo;------------------------------------
Foi criado, no início do ano, um grupo de trabalho para estudo desta matéria, do qual ainda 
não foram apresentadas quaisquer conclusões;---------------------------------------------------------------
O Estado pode rescindir a concessão “em casos de violação grave, contínua e não sanada ou 
não sanável das obrigações da concessionária”. “Esta rescisão é da competência do membro 
do Governo responsável pela área das comunicações e produz efeitos mediante notificação à 
concessionária, independentemente de qualquer formalidade.”-----------------------------------------
Pelo exposto, a Assembleia Municipal de Beja reunida em 26 de novembro de 2018, nos 
termos e para os efeitos do artigo 25º, nº 2, alíneas j) e k) do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, delibera:------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – Expressar a sua indignação pela contínua degradação do serviço de correios prestado pela 
empresa CTT, desde a data da sua privatização em 2013;---------------------------------------------------
2 – Expressar a sua indignação pelo contínuo incumprimento do contrato de concessão e das 
normas que regulam o serviço de entrega postal universal;------------------------------------------------
3 – Exortar o Governo a adotar medidas de proteção do serviço de entrega postal universal, 
como a reversão da privatização do serviço e consequente regresso do mesmo à esfera 
pública, por se afigurar como absolutamente essencial para proteção dos direitos e interesses 
dos cidadãos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Se a aprovada esta Moção de verá ser enviada à Presidência da República, a todos os Grupos 
Parlamentares da Assembleia da República, ao Governo e à comunicação social.”, disse.--------- 
 
Colocada à votação foi a Moção aprovada por unanimidade.--------------------------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE/PSMCT) apresentou a seguinte Moção – Contra a Precariedade nas 

Relações Laborais e em Defesa de Serviços Públicos de Qualidade:------------------------------------
Mais uma vez, constatamos que a precarização do trabalho marca a degradação das relações 
laborais nos últimos anos, tanto a nível privado, como inclusivamente nas instituições do 
Estado, com reflexos extremamente negativos nos índices de pobreza e nas relações 
económicas, sociais e familiares.-----------------------------------------------------------------------------------
As notícias sobre a justíssima greve do/as estivadores do porto de Setúbal confirmam aquilo 
que para nós é evidente, pondo a nu as difíceis condições de trabalho e a ausência flagrante de 
garantias e direitos a que este/as trabalhadores/as estão sujeito/as, tal como muito/as 
outro/as por todo o país.---------------------------------------------------------------------------------------------
A nível local, o aviso de abertura nº 12999/2018, publicado no Diário da República nº 175/2018 
de 11/09/2018 dá-nos conta da abertura de um “Procedimento concursal comum de 
recrutamento para ocupação de 13 postos de trabalho em regime de contrato em funções 
públicas a termo resolutivo certo, tempo parcial” para a categoria de assistente operacional do 
Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja.”--------------------------------------------------------------------------
Da análise do restante aviso de abertura, constatamos que:-----------------------------------------------
O preenchimento das necessidades das escolas deste agrupamento tem um período definido 
de 17 de setembro de 2018 até 21 de junho de 2019 – situação repetida de precariedade, pois 
trata-se de responder às necessidades mais evidentes durante o período letivo, repetindo-se 
para o próximo ano letivo procedimento semelhante, tal como aconteceu no ano transato;-----
Os treze contratos em apreço são de facto de tempo parcial: dez de 4 horas diárias e três de 3 
horas/dia, com a consequente ausência de garantias em termos de direitos destes/as 
trabalhadores/as, tais como subsídio de refeição, segurança social, descontos para a situação 
de desemprego ou futura pensão de reforma;-----------------------------------------------------------------
A remuneração auferida por estes trabalhadores será de 3,82 €/hora o que significa (é só fazer 

as contas) que quem trabalhar 4 horas/dia receberá 15,28 €/dia, 76,40 €/semana e cerca de 
305,00 €/mês, enquanto para os “contemplados” com apenas 3 horas/dia receberão 11,46 
€/dia, 57,30 €/semana e, portanto, cerca de 230,00 €/mês.------------------------------------------------
Constata-se então a situação de extrema precariedade a que estas pessoas são forçadas, 
desenvolvendo atividades essenciais ao funcionamento das três escolas do Agrupamento, 
muitas vezes em anos seguidos e com reduzidos, senão ausentes, direitos (desde logo em 

termos de remuneração, mas também de outros direitos já referidos).-----------------------------------------
Acresce que, considerando nós que a cada posto de trabalho necessário e permanente deve 
corresponder um contrato de trabalho também ele permanente, pensamos que esta exigência 
se justifica ainda mais neste caso por duas ordens de razão:-----------------------------------------------
As funções exigidas todos os anos e postas desta forma a concurso anualmente correspondem 
a reais necessidades das escolas para que cumpram em condições de salubridade e segurança 
a sua missão;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
É notória a necessidade que as escolas (deste e de outros agrupamentos) têm em termos de 
assistentes operacionais a tempo inteiro e não apenas ao fim do dia para tratar da limpeza 
mínima das respetivas salas de aula.------------------------------------------------------------------------------
Pensamos que é ainda evidente a contradição entre a implementação de um Programa de 
Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP) com a 
manutenção/disseminação pelo próprio Estado de situações semelhantes à descrita nesta 
moção.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, a Assembleia Municipal de Beja, reunida a 26 de novembro de 2018:--------------------------
1 – Manifesta a sua preocupação relativamente à forma como estão a ser tratados os direitos 
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deste/as trabalhadores/as realçando igualmente que eles/as desempenham funções essenciais 
ao desenvolvimento das atividades das escolas deste concelho;------------------------------------------
2 – Reafirma a necessidade que sejam implementadas medidas efetivas de preenchimento das 
necessidades das escolas deste concelho e da sua população evitando-se as situações de 
precariedade e precariedade extrema que não beneficiam nem os/as trabalhadores/as, nem as 
instituições, nem os seus utilizadores.----------------------------------------------------------------------------
Caso seja aprovada, esta moção deve ser enviada à Presidência da República, Presidente da 
Assembleia da República, Grupos Parlamentares, 1º Ministro, Ministros da Educação e do 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, sindicatos da CGTP e UGT e comunicação social 
nacional e regional.”, disse.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação foi a Moção aprovada por unanimidade.--------------------------------------------- 
 
A eleita Cristina Barata (CDU) apresentou a seguinte Moção de apoio à luta dos estivadores do 

Porto de Setúbal:------------------------------------------------------------------------------------------------------
“De acordo com as notícias vindas a público sobre a luta dos estivadores do Porto de Setúbal 
por justas reivindicações laborais e face às sucessivas tentativas de isolar estes trabalhadores, 
de denegrir e até difamar as suas dignidade e condição social, a Assembleia Municipal reunida, 
em Beja, no dia 26 de novembro, vem manifestar a sua solidariedade para com estes 
trabalhadores e manifestar um sentimento de repulsa por quem ignora, recusa ou viola os 
direitos laborais em causa.------------------------------------------------------------------------------------------
A triste situação laboral da contratação ao dia, prática comum na relação laboral entre os 
estivadores no Porto de Setúbal, lembra-nos o tenebroso passado da existência das praças da 
jorna nas aldeias e vilas do Alentejo, nos anos cinquenta e sessenta do século passado, em que 
as pessoas eram selecionadas nos largos públicos e nos adros das igrejas, para o trabalho na 
agricultura ao dia ou à semana, como se de escravos se tratassem.--------------------------------------
É revoltante e vergonhoso que o País, nascido do libertador e democrático 25 de Abril, tenha 
chegado a este estado, onde é negado o direito básico a um trabalho digno e com garantias. 
Estes trabalhadores têm permanentemente as suas vidas suspensas por incertezas constantes 
que pendem sobre a sua condição de cidadãos laboriosos e participantes na construção do 
País.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para que situações destas sejam resolvidas e sanadas, a Assembleia Municipal vem recorrer ao 
único meio ao seu alcance que é manifestar o seu mais profundo sentimento de solidariedade 
para estes e todos os trabalhadores que veem os seus direitos violados e expressar o seu 
repúdio pela atuação das entidades que contribuem, direta ou indiretamente, para a 
existência deste tipo de situações.--------------------------------------------------------------------------------
Em caso de aprovação, esta moção deverá ser enviada para o Senhor Primeiro-Ministro, 
Senhora Ministra do Mar, Senhor Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, 
Grupos Parlamentares da Assembleia da República, SEAL – Sindicato dos Estivadores e da 
Atividade Logística, IDC – International Dockworkers Council e Comunicação Social.”, disse.------ 
 
Colocada à votação foi a Moção aprovada por maioria com 15 abstenções da bancada do PS.-- 
 
O eleito João Dias (CDU) apresentou a seguinte Moção – Por um serviço de Saúde Público no 

Concelho e na Região:------------------------------------------------------------------------------------------------
“Em Portugal, o direito à saúde ficou consagrado na Constituição da República Portuguesa, que 
no seu artigo 64º estipula que “Todos têm direito à proteção da saúde e o dever de a defender 
e promover”. Está também consagrado que este direito é “realizado através do Serviço 
Nacional de Saúde”. Consagra ainda que “é assegurado a todos os indivíduos 
independentemente da ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, 
convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica ou condição social”.-----------
O Serviço Nacional de Saúde (SNS), criado em 1979, tem, pela opção política de sucessivos 
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Governos da política de direita, sido alvo de permanentes e violentos ataques, 
designadamente pela não alocação dos recursos financeiros, tecnológicos e dos meios 
humanos necessários à prossecução dos seus fins. Foram, e têm sido, as opções políticas dos 
governos da política de direita responsáveis pela situação que se vive atualmente no SNS, 
sendo responsáveis por políticas que o desacreditam e o fragilizam promovendo a 
implementação de um sistema de saúde a duas velocidades – por um lado um serviço público 
desvalorizado pela falta de recursos e por outro a prestação privada dotada de meios a que só 
alguns têm acesso.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
O fortalecimento do SNS obriga à clara separação dos setores – público, privado e social – o 
qual exige que aos setores privado e social, cuja existência não é posta em causa, seja 
atribuído um caracter complementar ao SNS.------------------------------------------------------------------
O fortalecimento do SNS geral, universal e gratuito é conseguido pela alocação de verbas, 
através do orçamento do estado imprescindíveis ao funcionamento, à modernização e 
melhoria das instalações e equipamentos e contratação e valorização dos profissionais.----------
É hoje cada vez mais preocupante a prestação e a acessibilidade aos Cuidados de Saúde no 
nosso concelho e na região, de facto é verdade que o Hospital José Joaquim Fernandes não 
dispõe dos recursos necessários para responder às necessidades dos seus utentes, contudo 
não é menos verdade que, nos últimos anos, não têm sido tomadas medidas para reforçar a 
sua capacidade e reduzir, progressivamente, o encaminhamento de utentes para outras 
entidades, designadamente, privadas com acordos, protocolos ou convenções com o SNS. São 
disso exemplo, o SIGIC e a prescrição de meios complementares de diagnóstico e de 
terapêutica, como seja a ressonância magnética entre outros, que tornam mais clara a 
necessidade de investir na ampliação da capacidade de resposta do Hospital José Joaquim 
Fernandes. Há um enorme risco de serviços, como a pediatria e a obstetrícia, de virem a 
encerrar no futuro próximo, principalmente pela carência de médicos, que afeta quase todos 
os serviços do hospital, bem como a nível dos cuidados de saúde primários havendo centenas 
de utentes sem médico de família.--------------------------------------------------------------------------------
Os Bejenses e Baixo-Alentejanos assistem impotentes à perda de cuidados de saúde, sofrem 
com as escandalosas listas de espera para as consultas e tratamentos e, simultaneamente, são 
chamados a pagar do seu bolso os gastos em saúde através de uma oferta de cuidados de 
saúde no setor privado.----------------------------------------------------------------------------------------------
A Assembleia Municipal de Beja, reunida a 26 de novembro de 2018 delibera:-----------------------
Ser necessário implementar medidas que visem reforçar em recursos humanos e técnicos o 
Hospital José Joaquim Fernandes e os centros de saúde, pelo que o orçamento do estado 
deverá contemplar as verbas imprescindíveis ao seu funcionamento, à modernização e 
melhoria das instalações e equipamentos, bem como a contratação e valorização de 
profissionais de saúde.------------------------------------------------------------------------------------------------
Em caso de aprovação, esta moção deverá ser enviada para o Senhor Primeiro Ministro, 
Senhora Ministra da Saúde, Grupos Parlamentares da Assembleia da República e Comunicação 
Social.”, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação foi a Moção aprovada por unanimidade.--------------------------------------------- 
 
A eleita Fernanda Pereira (PSD) propôs que fosse aprovado um Voto de Pesar a propósito das 
vítimas do acidente que ocorreu no dia 19 de novembro de 2018, na Estrada 255 que liga 
Borba a Vila Viçosa, demonstrando assim a solidariedade para com a população do concelho 
de Borba.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação foi o Voto de Pesar aprovado por unanimidade.------------------------------------ 
 
A eleita Susana Correia (CDU) fez a seguinte proposta de constituição de um Grupo de 

Trabalho na Assembleia Municipal para análise e apreciação dos processos de 
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desenvolvimento da agricultura:----------------------------------------------------------------------------------
“Considerando que no território concelhio, particularmente no espaço rural, está a acontecer 
um processo de transformação, provavelmente jamais ocorrido de forma tão profunda e em 
tão pouco tempo, com impactos fortíssimos em diversos domínios, com destaque para os 
sistemas biofísicos, sociais, económicos, culturais e patrimoniais;----------------------------------------
Considerando que as mudanças em curso sobrelevam níveis de tal modo expressivos que a 
própria paisagem humanizada do concelho se encontra perante alterações muito significativas 
que constituem verdadeiras roturas com as perceções físico-culturais adquiridas do nosso 
território;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando os desequilíbrios já evidentes causados pelas transformações e que podem vir a 
constituir uma ameaça nos planos da saúde pública e do ambiente, no âmbito dos quais 
poderão estar em causa o bem-estar das populações e a preservação dos valores naturais, 
patrimoniais e ecológicos, assim como a acessibilidade e a fruição de bens e serviços do espaço 
rural;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que a intensificação da agricultura está a assumir a característica produtiva de 
monocultura, assente prioritariamente na exploração desenfreada dos recursos biofísicos e 
naturais, na extensificação do uso de mão-de-obra, marcada por trabalho sazonal, devido à 
ausência de padrões de diversificação, e por forte precariedade das relações e condições de 
trabalho;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que este modelo se caracteriza por incrementar ciclos sistemáticos de 
exportação de mais-valias não favorecendo, comparativamente com outros, a incorporação e a 
geração local de valor acrescentado que permita a dinamização sustentada da base económica 
do concelho, designadamente ao nível das economias urbano-rurais, pressuposto importante 
para estancar o processo de diminuição demográfica;-------------------------------------------------------
Considerando que as questões envolvidas nesta problemática são marcadamente 
suprapartidárias, por exigirem um esforço de todos para construir um futuro melhor, baseado 
em processos de desenvolvimento sustentável, com o grande propósito de legar para as 
próximas gerações um ambiente que disponha, pelo menos, de condições idênticas às que as 
gerações anteriores nos deixaram e, ainda, assegurar que os próximos residentes do concelho 
disponham também de boa saúde e de bem-estar para prosseguirem as suas vidas em 
harmonia com o território.------------------------------------------------------------------------------------------
Neste sentido, a CDU considera importante que a Assembleia Municipal acompanhe os 
fenómenos de transformação em curso no Concelho, através da criação de uma comissão 
constituída por representantes das diversas sensibilidades presentes neste órgão.-----------------
A Comissão, poderia ser constituída por eleitos diretos e indiretos, para que a perspetiva de 
quem gere as freguesias seja incorporada, de feição prática e modo permanente, nas 
apreciações a fazer no âmbito do trabalho a desenvolver. Este trabalho deverá ter como base a 
auscultação dos diversos interesses em presença no território e os visados diretamente pelas 
intervenções em curso, como forma de, em primeiro lugar, a Comissão recolher informação 
relevante para, em segundo lugar, apresentar à Assembleia uma descrição das temáticas e 
problemáticas fundamentais inerentes aos processos de transformação em curso.-----------------
Uma vez aprovada esta proposta, na próxima Assembleia Municipal seria constituída a referida 
Comissão, baseada na seguinte sugestão:-----------------------------------------------------------------------
CDU e PS – far-se-iam representar por dois eleitos (preferencialmente um direto e outro indireto);--
Três representantes, respetivamente do BE, PSD e Independente;----------------------------------------
Um coordenador.”, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A proposta será enviada aos Grupos da Assembleia Municipal para ser analisada e 
posteriormente ser tomada uma decisão acerca da mesma.----------------------------------------------- 
 
Neste período não se registou qualquer intervenção.-------------------------------------------------------- 
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3. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

3.1. – Relatório da Atividade Municipal e questões ao executivo 

municipal;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A eleita Gina Mateus (BE/PSMCT) colocou as seguintes questões que surgiram da leitura do 
documento, para esclarecimento de algumas dúvidas:------------------------------------------------------
Na página 8, a que se refere a “Proposta de ocupação do terreno envolvente ao Moinho junto 
da Urbanização dos Moinhos de Santa Maria”? O que se pretende em concreto com esta 
iniciativa?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à mobilidade, quantas bicicletas de uso público se encontram disponibilizadas e 
há noção do impacto que este serviço tem tido no que se refere à mobilidade na cidade?--------
No âmbito dos projetos (página 20), gostariam de saber se a “Qualificação da 
mobilidade/melhoria acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida na Praça da 
República – Beja” prevista já desde o início do presente ano se inscreve na “implementação de 
percursos acessíveis na cidade de Beja” – designado por “Percurso Beja Antiga”?-------------------
Nessa mesma página, gostariam ainda de saber se, no que se refere ao projeto de melhoria da 
sinalização no âmbito da candidatura “Cidades que se contam”, está prevista a sinalização de 
informação inclusiva em espaços e monumentos, com recurso a informação em braille ou com 
a utilização de meios de áudio descrição (monumentos), conforme sua proposta relativamente 
ao orçamento para o presente ano de 2018?------------------------------------------------------------------
A este propósito, gostariam também que lhes fosse fornecida informação relativamente aos 
progressos registados em termos de acessibilidades aos edifícios públicos por parte de todo/as 
independentemente da sua situação de mobilidade concreta;--------------------------------------------
Ainda na página 20 do relatório, é referida a preparação do concurso público internacional 
para os transportes urbanos. Gostariam de saber se não poderia já ser considerada a hipótese 
de alargamento desses transportes ao município prevendo já a implementação de pelo menos 
um dos percursos sugeridos por eles (ou outro) nas propostas para o orçamento de 2019.--------
Não quiseram deixar de referir na sua apreciação que consideram muito positiva e elucidativa 
da dinâmica implementada, a diversidade de projetos e iniciativas dinamizadas pela Biblioteca 
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Conselho Municipal para a Inclusão, esperam que o mesmo possa vir a ser 
implementado no próximo ano de 2019, disse.---------------------------------------------------------------- 
 
O eleito João Dias (CDU) tendo em consideração que a 2ª fase de Requalificação do Bairro 
Social está praticamente concluída, perguntou se vai ser dada continuidade a este trabalho, 
nomeadamente se foi feita alguma candidatura para a 3ª Fase ou se, inclusive, está 
orçamentada para 2019.---------------------------------------------------------------------------------------------
Preocupa-os também que depois do grande investimento feito no parque do bairro o mesmo 
esteja com um aspeto de degradação acentuado, manifestando até os habitantes algum 
desalento face à qualidade que tinham, pelo que perguntou se a responsabilidade de 
manutenção do espaço é da Junta de Freguesia ou da Câmara Municipal, disse.--------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à informação em braille nos 
monumentos com base na nova sinalética urbana enquadrada na candidatura “Cidades que se 
contam”, sim, vai existir junto aos espaços de maior monumentalidade e junto dos principais 
pontos turísticos da cidade.-----------------------------------------------------------------------------------------
Edifícios públicos e acessibilidades para pessoas de mobilidade reduzida nesses mesmos 
edifícios, informou que nas intervenções que se pretendem levar a cabo executar nos 
próximos anos, terão muita atenção a essa matéria. Por exemplo o projeto de arquitetura de 
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renovação das piscinas municipais está concluído mas antes de o submeterem à reunião de 
câmara irão consultar o Grupo do Beja Acessível precisamente para que o analisem e possam 
dar eventualmente sugestões que melhorem as acessibilidades previstas e isto será feito em 
todos os edifícios da cidade que forem intervencionados no sentido destas pessoas terem as 
mesmas possibilidades de ir a locais até onde hoje não podem aceder como por exemplo a 
Câmara Municipal com a instalação de um elevador que permita às pessoas poderem ir ao 1º 
andar, ao Salão Nobre e aos gabinetes da vereação e presidência.---------------------------------------
Relativamente ao “Percurso Beja Antiga” informou que estão previstos um conjunto de 
melhorias significativas, abrangendo a Rua dos Infantes a Rua D. Manuel e o Largo de Nossa 
Senhora da Conceição. Na Praça da República crê que não está prevista nenhuma intervenção 
significativa nesta fase, além de uma rampa de acesso ao Serviço de Finanças que será 
instalado pelos próprios, porque o volume financeiro disponível é cerca de 600.000,00 € e 
portanto o projeto terá de ser faseado.--------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos transportes públicos urbanos, intermunicipais e inter-regionais, em função 
da nova legislação comunitária, os municípios têm que ter concursos públicos internacionais e 
dentro desta lógica aquilo que foi definido foi que os transportes municipais, nomeadamente 
os urbanos, ficarão sobre a tutela da autoridade da Câmara Municipal de Beja, todos os 
restantes passarão para o concurso da CIMBAL e nesse sentido, quando os concursos foram 
lançados, tentar-se-á salvaguardar os habitantes das freguesias para poderem aceder à capital 
de distrito e sede de concelho de uma forma a que as crianças possam vir para a escola e 
regressar a casa em horários que não as obriguem a ficar tantas horas em Beja e procurar-se-á 
adequar os transportes às necessidades das populações. Informou também que os táxis 
coletivos serão mantidos.--------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Conselho Municipal de Inclusão informou que decorre neste momento a 
recolha de elementos prévios à população, e posteriormente o Regulamento será submetido à 
aprovação da Câmara Municipal para audiência prévia, Comissão de Regulamentos e 
finalmente Assembleia Municipal em fevereiro de 2019.----------------------------------------------------
Relativamente às obras do Bairro Social, informou o eleito João Dias que não está prevista 
neste mandato autárquico mais nenhuma fase de obras neste ou noutro bairro, não estava no 
programa político, não está no orçamento, não era compromisso eleitoral, não estão a faltar a 
nenhuma promessa e portanto ver-se-á no futuro se existem condições para o fazer, até 
porque terá de se avaliar qual o número de proprietários em cada um dos bairros porque por 
exemplo a autarquia está a fazer obras gratuitas onde 2/3 dos moradores são proprietários, 
substituindo-se a Câmara Municipal de alguma forma a uma obrigação que seria dos mesmos. 
Relativamente às bicicletas de uso público referiu que a Câmara Municipal tem um número 
muito reduzido de bicicletas que são entregues em três postos no final das tardes até às 17:00 
horas, na Câmara Municipal, Casa da Cultura e Castelo de Beja. É um sistema de circulação que 
não é o melhor e mais adequado mas no próximo ano irão reforçar o número de bicicletas, 
contudo isso só por si não chega, terá de se alargar o período de utilização das mesmas e criar 
eventualmente mais postos de recolha. Para além disto o Gabinete de Gestão de Mobilidade 
tem muita dificuldade, no que se refere, a recursos humanos, para a recolha e contagem das 
bicicletas e portanto é uma tarefa que do ponto de vista logístico apresenta alguma dificuldade 
em implantar pelo que é necessário encontrar uma estratégia que ainda não está delineada, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

3.2. – Proposta de aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento 

da Câmara Municipal de Beja para o ano 2019;---------------------------------------------- 

 
Nota Introdutória:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
O Orçamento da 2019 apresenta face ao de 2018 algumas alterações que importa realçar.-------
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O valor global é muito semelhante ao valor do Orçamento Municipal de 2018. Passa, na versão 
proposta, de 33.842.458,00 € para 33.715.900,00 €.---------------------------------------------------------
A transferência do Orçamento Geral do Estado para 2019, sobe 7,7% face a 2018, prevendo-se 
uma transferência global de 12.070.303,00 €, para a Câmara Municipal de Beja.---------------------
A totalidade deste crescimento nas transferências, será consumido pela contratação de novos 
funcionários, 52 se incluídos os 4 Chefes de Divisão cujas vagas estão por preencher, para a 
autarquia de Beja, e pelo aumento remuneratório resultante do justo descongelamento de 
carreiras dos trabalhadores do setor público e que se mantinha há 9 anos. Em 2018, 71% dos 
funcionários foram abrangidos pelo descongelamento salarial/progressão na carreira, tendo 
tido aumentos salariais.----------------------------------------------------------------------------------------------
Daí o facto de as despesas correntes da Câmara Municipal de Beja subirem de 20.851.161,00 € 
(valor de 2018) para 21.776.161,00 € (valor de 2019). Aumentos salariais e novas contratações 
até ao limite de 52.----------------------------------------------------------------------------------------------------
O investimento previsto ronda os 12.000.000,00 €, que se traduzem fundamentalmente em 
opções vertidas e expressas no Plano Plurianual de Investimentos, nomeadamente com base 
em candidaturas apresentadas pelo Município de Beja que já têm comparticipação ou 
garantida ou em fase de expetativa de aprovação.------------------------------------------------------------
O Orçamento de 2019 mantem, ao abrigo dos protocolos de transferências de competências, 
uma transferência para as Freguesias no valor de 1.454.226,00 €, na sequência do aumento de 
5% ocorrido em 2018.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim são objetivos maiores da Câmara Municipal de Beja para 2019 os seguintes: Continuar a 
cumprir o programa de asfaltamento da rede viária do Concelho nos termos do plano técnico 
divulgado; Reabilitar edifícios no Centro Histórico que darão origem a 15 fogos destinados a 
arrendamento jovem; Escriturar terrenos que possam ser utilizados para instalação de 
unidades produtivas e de serviços que se entendam ser mais-valias para o Concelho e para o 
Baixo-Alentejo; Apoiar a instalação de empresas através do “Espaço Empresa” e de protocolo 
com o NERBE; Acompanhar o aumento do perímetro de rega de Alqueva na área do Concelho, 
na sequência da ampliação em mais 5.000 hectares do mesmo; Manter os programas de apoio 
no combate ao insucesso escolar; Desenvolver a mobilidade acessível em novas obras, na 
correção das já existentes, num plano de mobilidade de cidade que ligue o Centro de Paralisia 
Cerebral de Beja ao Centro Histórico em percurso acessível e apostar de forma progressiva na 
mobilidade elétrica como alternativa limpa às fontes de energia fósseis; Reabilitar troços de 
muralha da Castelo de Beja e do Logradouro do Centro UNESCO; Lançar o Concurso para uma 
nova pista de atletismo no complexo desportivo Fernando Mamede; Criar oferta pública de 
estacionamento de autocaravanismo em Beja por via da reabilitação do atual Parque de 
Campismo; Realizar a empreitada da infraestruturação da Zona de Acolhimento Empresarial 
Norte; Acompanhar o projeto para a construção de um novo Edifício para o CEBAL, em Beja; 
Articular com o Ministério da Justiça a construção do novo Palácio da Justiça de Beja; Iniciar a 
reabilitação do Mercado Municipal de Beja; Iniciar a reabilitação da Piscina Descoberta de 
Beja; Melhorar a rede de abrigos de passageiros em várias paragens de autocarros; Iniciar a 
intervenção no edifício da Câmara Municipal de Beja e no Parque de Materiais; Iniciar a 
intervenção na Biblioteca Municipal José Saramago de Beja; Iniciar o processo de obra no 
Parque Fluvial dos Cinco Réis; Criar/Encomendar um projeto para Musealização do edifício do 
Centro de Artes; Criar/Encomendar um projeto de arranjo paisagístico do Fórum Romano; 
Apostar em projetos e em equipas de intervenção social em todos os níveis quer a nível 
individual da Câmara Municipal, quer através de parcerias e de protocolos com diferentes 
entidades públicas e privadas de reconhecido mérito; Início de intervenções em Freguesias 
rurais na sequência do levantamento feito localmente para elaboração do Orçamento 
Municipal de 2019, incluindo nivelamentos de caminhos rurais; Trabalhar em conjunto com a 
CIMBAL para melhoria das acessibilidades internas e externas do Município nomeadamente 
para melhoria das ligações em transporte público entre as freguesias e lugares do Concelho e a 
sede do mesmo; Potenciar o uso civil (no ramo industrial, de serviços e de passageiros) do terminal 
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civil do Aeroporto de Beja; Procurar com a CP e com as Infraestruturas de Portugal as melhores 
soluções para eletrificar a via-férrea de Beja para norte e para sul e para melhorar as condições 
de transporte dos passageiros da linha; Continuar a promover políticas de inclusão 
nomeadamente com a entrada em funcionamento do “Conselho Municipal para a Inclusão”; 
Continuar a ter qualidade nos eventos culturais e artísticos a promover no Concelho, com 
particular destaque para o apoio aos criadores locais; Apoiar eventos diferenciadores que 
ocorram em Beja, que primem pela qualidade cultural; Valorizar o Pax-Júlia como sala maior 
do Sul do país, trazendo até à mesma alguns dos melhores artistas nacionais nas diversas 
vertentes do contexto artístico;------------------------------------------------------------------------------------
Para cumprir estritamente o plano obras previsto nestas opções plurianuais da Câmara 
Municipal Beja, contam com um investimento de cerca de 15.000.000,00 € e estimam que 
9.500.000,00 € serão financiados, 3.000.000,00 € serão recursos próprios imediatos do 
Município e cerca de 2.500.000,00 € serão executados com recurso a crédito.-----------------------
Acrescentou que este orçamento já é há imagem e vai muito ao encontro do programa 
eleitoral apresentado, é feito muito à base de alterações do quadro de pessoal e das 
candidaturas lançadas e dos concursos em fase de lançamento e é sobretudo nisto que se 
baseiam para chegar a este valor com a capacidade de receitas que a autarquia tem, e que é 
imprevisível ao nível dos impostos municipais, mas que se se continuarem a revelar 
equilibrados relativamente ao que têm sido nos últimos anos, considera que haverá condições 
para poderem cumprir um conjunto de expetativas que o próprio executivo tem e que 
transmitem neste documento.-------------------------------------------------------------------------------------
Em termos de endividamento, neste momento está estabilizado nos 8.000.000,00 € 
aproximadamente, existe a expetativa de poder baixar para 6.500.000,00 € mas não sabe se 
isso será possível porque o Município irá recorrer a um empréstimo de banca regular para a 
obra da estrada entre Mombeja e a Mina da Juliana, que pode ir até 1.500.000,00 € e então 
estes 6.500.000,00 € podem voltar aos 8.000.000,00 € uma vez que o endividamento IFRRU 

para o edifício da Praça da República não revela para efeitos de endividamento municipal.------
É o orçamento possível, é o orçamento que podem apresentar, é um orçamento que cumpre 
alguns dos planos para a cidade e município e que julgam contribuir para progressivamente 
recuperar a malha urbana e das freguesias em volta, disse.------------------------------------------------ 
 
O Senhor Vítor Manuel Ramires Morais Besugo como Presidente da Junta de Freguesia de 
Beringel (PS), perguntou se a requalificação da Estrada Municipal Beringel- Peroguarda e as 
obras da Praça Dr. Carlos Moreira estão contempladas, uma vez que não as vê descriminadas 
no orçamento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que para Beringel estão previstas as 
obras da Praça Dr. Carlos Moreira, que vão ser adjudicadas à empresa CONSDEP, pelo valor de 
257.000,00 € financiados a 85% pelo PEDU, ou seja de 127.500,00, €. Acrescentou que muitas 
das obras que serão executadas nas freguesias não estão descriminadas, obra por obra, no 
orçamento e estão depois em sub-rubricas de maior dimensão e de maior valor.--------------------
Relativamente à Estrada entre Beringel e Peroguarda, a expetativa é ser pavimentada no início 
do ano 2019 conforme calendarização, disse.------------------------------------------------------------------  
 
A eleita Susana Correia (CDU) informou que o Grupo da CDU se irá abster relativamente às 
Grandes Opções do Plano e Orçamento, por considerarem que o documento não corresponde 
áquilo que fariam se estivessem no executivo mas também consideram que não o devem 
inviabilizar nem votar contra as propostas do executivo que neste momento preside à Câmara 
Municipal de Beja, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE/PSMCT) relativamente às propostas da CMB para o orçamento e 
grandes opções do plano para 2019, consideram positivas as seguintes medidas (sendo que 
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algumas dão continuidade às já prosseguidas no presente ano):-------------------------------------------------
Recuperação de edifícios no Centro histórico para arrendamento jovem, pois, a terem sucesso, 
conduzirão a uma verdadeira revitalização do centro histórico que foi uma das nossas 
preocupações durante a campanha eleitoral;------------------------------------------------------------------
No que respeita às acessibilidades, registamos com agrado o empenho em resolver o problema 
da ligação ferroviária, embora pensemos que as ligações rodoviárias para fora do concelho 
merecem igualmente que nos empenhemos na ultrapassagem das dificuldades dessas 
ligações;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ainda em relação às acessibilidades o levantamento dos problemas das vias no interior do 
concelho, bem como o programa de asfaltamento começando por aquelas cujas condições 
exigem um tratamento mais urgente, tal como a possibilidade de, tal como vimos sugerindo 
desde o ano passado, se começar a concretizar um plano de ligações intermunicipais de 
transportes públicos;--------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à mobilidade, o plano de construção de percursos inclusivos, considerando que 
é um esforço que deve ter continuidade nos próximos anos com o alargamento dos percursos 
e o reforço da acessibilidade para os principais edifícios (principalmente os públicos) para 
todo/as e a introdução de tecnologias (informação em braille e áudio descrição, por exemplo) que 
permitam a fruição de espaços de cultura e lazer, preocupação que ainda não encontramos 
refletida nesta proposta de orçamento.--------------------------------------------------------------------------
Continuamos a registar, no campo da educação, a necessidade de o Conselho Municipal da 
Educação reunir com uma maior periodicidade com vista à reformulação e revitalização da 
Carta Educativa do Concelho.---------------------------------------------------------------------------------------
Das propostas avançadas por representantes do Bloco de Esquerda e do Movimento PSMCT, 
registamos, no entanto que nos parecem não ter tido acolhimento ou terem um acolhimento 
muito limitado as seguintes que consideramos essenciais a nível social:--------------------------------
Implementação de tarifas sociais da água e de resíduos sólidos, medida que poderia substituir 
a proposta o ano passado de atribuição progressiva dos manuais escolares, uma vez que o 
Governo se propõe, a partir do próximo ano letivo, fazer essa distribuição até ao 12º ano de 
escolaridade;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemática da habitação para as famílias mais desfavorecidas, especialmente no que se 
refere ao Bairro das Pedreiras;-------------------------------------------------------------------------------------
Apoio às crianças e jovens do nosso Concelho, especialmente para aquelas que apresentam 
maiores dificuldades, através da afetação de técnicos especializados e de planos diversificados 
de atividades a propor a essas crianças;--------------------------------------------------------------------------
Medidas de apoio, por exemplo através de bolsas de estudo, aos alunos do Concelho que irão 
frequentar o ensino universitário;---------------------------------------------------------------------------------
Estabelecimento de protocolos com as Juntas de Freguesia mediante a elaboração de projetos 
específicos que correspondam a reais melhorias nas condições das suas populações.--------------
Registamos ainda que no Orçamento para o próximo ano de 2019 não se encontra prevista 
nenhuma verba para a implementação e divulgação do Orçamento Participativo a ser 
concretizado já para o Orçamento de 2020.--------------------------------------------------------------------
Em conclusão:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – Não contribuiremos para a inviabilização das atuais propostas de Grandes Opções do Plano 
e Orçamento para 2019;---------------------------------------------------------------------------------------------
2 – Apresentaremos propostas concretas de ações a levar a cabo no presente ano sob a forma 
de moções a serem discutidas e votadas pela Assembleia Municipal no que se refere às 
propostas que consideramos essenciais e que ainda não mereceram acolhimento.”, disse.------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção ou esclarecimentos foram as Grandes Opções do 
Plano e Orçamento da Câmara Municipal de Beja para o ano 2019 colocadas à votação e 
aprovadas por maioria com 16 abstenções.-------------------------------------------------------------------- 
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O eleito João Dias (CDU) apresentou a seguinte Declaração de Voto sobre a proposta de 
orçamento submetida pela Câmara Municipal:----------------------------------------------------------------
O Grupo CDU absteve-se na votação do Orçamento e das Grandes Opções do Plano para 2019, 
devido às questões fundamentais que seguidamente se apresentam.-----------------------------------
Dos considerandos gerais apresentados pelo Senhor Presidente da Câmara não ressalta com 
clarividência uma estratégia, consubstanciada a médio e longo prazo, que constitua a marca 
distintiva para o Concelho e a cidade, em termos de identificação dos elementos básicos de 
sustentação do desenvolvimento social e económico, nas componentes de ordenamento dos 
espaços rural e urbano. Não há igualmente grandes evidências ao nível dos contributos para o 
combate aos estrangulamentos patentes no âmbito do desenvolvimento social, como seja, 
contrariar as perspetivas de degradação da demografia do Concelho, não sendo claras as 
medidas, ações ou projetos apresentados objetivamente com este objetivo no documento 
submetido à Assembleia Municipal. Não está também evidenciado o quadro de 
desenvolvimento estratégico que vise a afirmação do Concelho e da Cidade no plano interno e 
externo, existindo claramente uma linha e perda de influência institucional, que tem vindo a 
acentuar-se particularmente nos últimos seis meses, causada pelo abandono de algumas 
opções de investimento e de iniciativas de atuação no âmbito de uma magistratura de 
influência ativa que vinha a ser seguida, particularmente, pelo anterior Executivo Camarário.---
A par de este enquadramento geral, que tem marcado a prática de intervenção do atual 
Executivo, há ainda que destacar alguns projetos ou iniciativas que estavam previstas e que 
faziam parte de uma estratégia integrada de revitalização e dinamização do tecido económico 
e social do Concelho, tendo sido substituídos por outras opções, sem que sejam evidentes 
impactos mais positivos. Nesta matéria de análise destacam-se as seguintes iniciativas e 
projetos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A incerteza quanto ao desenvolvimento do espaço destinado a albergar atividades 
económicas, situado a norte da cidade, nas imediações do eixo viário designado por Estrada da 
Carocha, estando apenas referenciada a intenção de escriturar terrenos, quando o que é 
necessário é adquiri-los e infraestruturá-los, os existentes em posse do Município e os que 
virão a ser, eventualmente, objeto de aquisição de espaços sobre os quais o anterior Executivo 
tinha iniciado os respetivos processos negociais;--------------------------------------------------------------
A ligação da Rua da Lavoura ao Parque Industrial, Zona Norte da Cidade, como meio para 
reforçar a integração funcional no espaço urbano e a melhoria da mobilidade interna;------------
A prossecução das vias urbanas de fecho para constituição de uma circular à cidade que 
permite lançar as bases de ordenamento para a continuação da infraestruturação do espaço 
urbano, bem como melhorar a mobilidade, descongestionando alguns pontos de acesso à 
cidade e reforçando as ligações entre o centro e os espaços periféricos;-------------------------------
A utilização do corredor ferroviário desativado para a melhoria da mobilidade ciclável e a 
fruição do espaço, reforçando a oferta para a prática de atividades físicas ao ar livre;--------------
A afetação de edifícios para instalação de serviços no Centro Histórico, como meio de atrair 
dezenas de pessoas àqueles espaços, constituía um objetivo de revitalização que está posto 
em causa com a função habitacional, entretanto programada. É importante assegurar a função 
residencial, inclusivamente nas tipologias indicadas, mas em termos de ordenamento há 
funções urbanas que exercem maior poder de alavancagem ao nível da dinamização do 
espaço. Aliás, a função habitacional, com a recuperação de imóveis, estava equacionada e 
foram desenvolvidos projetos na Mouraria e em outras zonas do casco histórico da cidade. A 
Praça e sua envolvente têm o perfil vocacional de afirmação nas áreas dos serviços, da 
restauração e da animação turística e social, em torno da valorização do património construído 
de natureza histórica;-------------------------------------------------------------------------------------------------
Para além deste enquadramento, importa ainda referir alguns projetos que passariam na ótica 
da CDU por outras prioridades, designadamente:--------------------------------------------------------------
A criação de um “estacionamento de autocaravanismo em Beja, por via da reabilitação do 
atual Parque de Campismo”, dado que aquele espaço está a ser requalificado com funções 
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urbanas estruturantes, constituindo a existência deste tipo de equipamento uma “ilha” 
desconexa do papel de ordenamento que aquele espaço pode oferecer, enquanto área de 
afirmação de determinadas polaridades urbanas, aliás como é exemplo a instalação do futuro 
edifício do tribunal. A manutenção da função de parque de campismo naquele sítio, 
corresponde a uma visão de ordenamento muito redutora, própria de quem não pensa a 
cidade como um todo, associando aquele espaço a uma perspetiva de complementaridade de 
funções e ao desenvolvimento integrado harmonioso dos diversos espaços da cidade. Na 
periferia de Beja, há seguramente espaços mais adequados para a instalação do Parque de 
Campismo, e em condições mais favoráveis, quer para os utentes, quer para os residentes que 
habitam nos prédios envolventes.---------------------------------------------------------------------------------
A priorização do “processo de obra no Parque Fluvial dos Cinco Réis” é assumidamente um 
salto no escuro, independentemente de ser um projeto da EDIA ou em colaboração com esta 
entidade. A albufeira de Cinco Reis constitui um reservatório de passagem de água com uma 
profundidade média de 3m, estando exposta a fenómenos de eutrofização intensos, devido às 
sucessivas escorrências resultantes de processos de lixiviação de solos desde a Barragem de 
Alqueva, a outras do sistema de transvazes em que está incluída. Neste sistema hídrico 
registam-se descargas nas sucessivas bacias hidrográficas (dos cursos de água mais pequenos), 
não só devido às culturas intensivas existentes, mas também a inúmeras charcas e represas 
que acumulam detritos, nutrientes orgânicos e inorgânicos e compostos com alguma 
toxicidade. Tudo isto está presente inexoravelmente na água e nos respetivos aquíferos que 
emergem junto das linhas de água. Mas existe outro risco de contaminação de proximidade, 
associado à cultura intensiva de olival que se desenvolve a montante da albufeira dos Cinco 
Reis, em que uma parte das desinfeções são feitas através de aspersores com impacte no ar, 
que se propaga ao solo, às plantas e ao espelho de água, estando as pessoas direta e 
extremamente expostas, porque inclusivamente estão em tronco nu naquele espaço. O 
período de segurança de alguns desses produtos fitofármacos são de semanas, ou seja, os 
alimentos só podem ser consumidos após semanas da sua aplicação. Assim, entendemos que o 
investimento em causa, só deve avançar se reunir os estudos de avaliação ambiental que 
permitam, com segurança, determinar os riscos de saúde pública inerentes, isto é, seguir o 
princípio da precaução presente no ordenamento jurídico europeu e nacional;----------------------
A discordância total com a afirmação de “Procurar com a CP e com as Infraestruturas de 
Portugal as melhores soluções para eletrificar a via-férrea de Beja para norte e para sul e para 
melhorar as condições de transporte dos passageiros da linha”, dialogar com a CP é perder 
tempo, o diálogo deve ser com o Governo, porque é este órgão de soberania a quem cabe a 
definição das políticas públicas de transportes e é o Governo que detém os instrumentos de 
incentivo para apoiar ou não os projetos, em caso de candidatura a fundos públicos nacionais, 
ou europeus ou mesmo internacionais;--------------------------------------------------------------------------
A retirada de alguns investimentos da candidatura inicial de sete milhões de euros, 
apresentada pelo Executivo cessante, no âmbito do PEDU, alguns com graves prejuízos para as 
populações potencialmente beneficiárias;----------------------------------------------------------------------
A constatação de que alguns projetos estruturantes formulados pelo anterior Executivo ainda 
se mantêm como intenções de investimento.------------------------------------------------------------------
Estas são as principais razões que justificam a abstenção do Grupo CDU.”, disse.--------------------- 
 
 

3.3. – Proposta de aprovação de Mapa de Pessoal da Câmara Municipal 

de Beja para o ano 2019;---------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara apresentou a proposta de Mapa de Pessoal para o ano 2019, 
nos termos do 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.----------------------------------------------------------------- 



 

Página 15 de 24 
 

 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos foi o Mapa de Pessoal da 
Câmara Municipal de Beja para o ano 2019 colocado à votação e aprovado por maioria com as 

abstenções da bancada da CDU, PSD e BE/PSMCT.------------------------------------------------------------- 
 
O eleito João Dias (CDU) apresentou a seguinte Declaração de Voto sobre o Mapa de Pessoal 
da Câmara Municipal de Beja para o ano 2019:----------------------------------------------------------------
“Tratando-se de um mapa de pessoal que está articulado com as opções e orçamento deste 
executivo e considerando que desconhecem efetivamente que recursos humanos vão ser 
reforçados com a dotação de pessoal prevista só poderiam abster-se nesta votação, disse.------ 
 
 

3.4. – Proposta de fixação de impostos municipais a aplicar em 2019 – 

IMI, Derrama e IRS;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1 – IMI (artigo 112º do CIMI)------------------------------------------------------------------------------------------
Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, fixam a taxa a aplicar em cada 
ano, dentro dos intervalos previstos nas alíneas a) e c) do nº 1, do artigo 112º do CIMI, sendo 
de 0,8%, para prédios rústicos e entre 0,3% e 0,45% para prédios urbanos.---------------------------
Em 2013, 2014 e 2015 foi fixada em 0,8% para os prédios rústicos e em 0,38% para os prédios 
urbanos. Em 2016 foi fixada em 0,36%. Em 2017 foi fixada em 0,35%.----------------------------------
A deliberação da Assembleia Municipal deve ser comunicada à AT até 31 de dezembro do ano 
anterior ao da cobrança (conforme o nº 14 do artigo 112º do CIMI).-----------------------------------------
Propõe-se, para 2018, a fixação do valor de 0,34%, para os prédios urbanos.------------------------- 
 
Colocada à votação foi a proposta de fixação do valor de 0,34% de taxa de IMI para os prédios 
urbanos, aprovada por maioria com 2 abstenções da bancada do BE/PSMCT.------------------------ 
 
Ainda, nos termos do artigo 112º-A do CIMI, podem, os municípios, fixar uma redução da taxa 
do imposto municipal sobre imóveis, que vigorar no ano a que respeita o imposto, a aplicar ao 
prédio ou parte do prédio urbano destinado a habitação própria e permanente do sujeito 
passivo ou do seu agregado familiar, e que seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao 
número de dependentes que, nos termos do Código do IRS, compõem o respetivo agregado 
familiar, de acordo com a seguinte tabela:---------------------------------------------------------------------- 
 

Número dependentes a cargo Dedução fixa (em €) 

1 20 

2 40 

3 70 
 

Propõe-se, também, para 2018, a aplicação do artigo 112º-A do CIMI, no Município de Beja.----- 
 
Colocada à votação foi a proposta de aplicação do artigo 112º-A do CIMI, no Município de Beja, 
aprovada por maioria com 16 votos a favor das bancadas do PS e PSD, 2 abstenções da 

bancada do BE/PSMCT e 14 votos contra da bancada da CDU.--------------------------------------------- 
 
O eleito João Dias (CDU) apresentou a seguinte Declaração de Voto:------------------------------------
“A CDU pela iniciativa do PCP e do PEV tem manifestado preocupações com o alcance da 
medida para fixar a redução do Imposto Municipal sobre Imóveis atendendo ao número de 
dependentes. De facto, de que se trata é de fixar esta proposta nas propostas de promoção da 
natalidade e visando desagravar o valor do IMI para as famílias com um ou mais filhos. Importa 
esclarecer que esta Lei foi aprovada com os votos a favor do PSD e do CDS a abstenção do PS e 
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os votos contra do PCP, PEV e BE.-----------------------------------------------------------------------------------
A baixa natalidade no país e consequente envelhecimento constitui uma realidade 
demográfica que só com políticas de crescimento, da produção e de aproveitamento dos 
recursos naturais pode ser contrariada. Só com políticas de criação de emprego, de emprego 
com direitos, podemos dar garantias a casais jovens de que os seus filhos nascerão num país 
que lhes garanta um futuro digno e seguro. Ter filhos é evidentemente um projeto de vida 
pessoal, mas é mais do que isso, cumpre uma função social que a sociedade deve apoiar, mais, 
a sociedade deve garantir a todas as crianças, nasçam elas em contexto socioeconómico que 
for, condições para que tenham um desenvolvimento integral, porém, quem tem filhos hoje 
fica praticamente por sua conta e risco. Vejamos algumas medidas dos sucessivos governos PS, 
PSD, PS no que respeita às políticas fiscais de apoio às famílias e à habitação:-------------------------
A isenção do IMI para os imóveis destinados à habitação própria permanente ficou 
gradualmente reduzida de 10 para 3 anos e limitada a duas vezes o número que pode ter 
acesso a este benefício;----------------------------------------------------------------------------------------------
A avaliação geral dos prédios urbanos de 2012 feita de forma precipitada e tecnicamente 
pouco precisa originou um aumento brutal do IMI para a maioria dos proprietários;----------------
As deduções com encargos da habitação em sede de IRS foram limitadas à dedução de uma 
pequena percentagem de juros devidos aos empréstimos à habitação, eliminando-se a 
amortização do empréstimo e vedando essa dedução aos contratos celebrados a partir de 31 
de dezembro de 2011;------------------------------------------------------------------------------------------------
As deduções com despesas de educação foram limitadas aos manuais escolares e a encargos 
com a frequência de estabelecimentos de ensino, creches e jardins-de-infância.---------------------
Não podemos aceitar uma medida do governo PSD/CDS que retirou direitos e apoios sociais 
principalmente aos mais carenciados.----------------------------------------------------------------------------
Veio sobre o falso pretexto de apoiar as famílias com filhos, desagravar-lhe as medidas de IMI 

incidente sobre a casa de habitação. Ora isto não é mais do que lançar as autarquias o ónus da 
aplicação de uma medida dita discriminatória, cega e injusta e que o PS no Município de Beja 
defende apesar do PS nacional se ter abstido nesta proposta.---------------------------------------------
Discriminatória porque esta redução permite que imóveis com o mesmo valor patrimonial no 
Concelho paguem IMI com valor diferente.---------------------------------------------------------------------
Cega porque a sua aplicação trata de igual forma uma família com 3 filhos e 80.000,00 € de 
rendimento anual e uma família com 5 filhos e 30.000,00 € de rendimento anual.------------------
Injusta porque permite que os pensionistas, desempregados e trabalhadores com baixos 
rendimentos sem filhos, ou cujos filhos não sejam considerados dependentes para efeitos de 
IRS, com prédios cujo valor não lhes permite beneficiar de isenção, paguem IMI a uma taxa 
superior à das famílias com filhos mas com rendimentos e prédios de valor superior.--------------
Não questionamos a necessidade de uma revisão da tributação do património imobiliário das 
pessoas singulares, nomeadamente no que respeita à habitação própria e permanente, porém 
não será certamente esta medida a mais adequada a uma tributação justa e equitativa.----------
Não fazemos demagogia, como o PS aqui em Beja, mas política séria, muito menos tomamos 
decisões de forma gratuita, não refletida como é apanágio do PS em Beja porque não se trata 
de uma medida de incentivo à natalidade, do que se trata então? populismo, disse”.-------------- 
 
2 – Derrama (artigo 18º da Lei nº 73/2013)------------------------------------------------------------------------
A Assembleia Municipal, pode deliberar, sob proposta da Câmara, uma derrama, até ao limite 
máximo de 1,5%, sobre o lucro tributável do IRC das empresas que exerçam atividade no 
concelho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A deliberação da Assembleia Municipal deve ser comunicada à AT até 31 de dezembro do ano 
anterior ao da cobrança (conforme nº 17, do artigo 18º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro), na 
versão mais recente introduzida pela Lei nº 42/2016, de 28 de dezembro.----------------------------
Nos anos 2013, 2014 e 2015, foi fixada uma derrama de 1,5% sobre o lucro tributável das 
empresas com volume de negócios superior a 150.000,00 € e de 1%, para as empresas com 
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volume de negócios inferior a esse montante. Nos anos de 2016 e 2017 foi fixada uma isenção 
para as empresas com volume de negócios inferior ou igual a 150.000,00 €.--------------------------
Propõe-se, para o ano de 2018, que seja fixada uma derrama de 1,5% sobre o lucro tributável 
das empresas com volume de negócios superior a 150.000,00 € e isenção para as empresas 
com volume de negócios inferior ou igual a esse montante.----------------------------------------------- 
 
Colocada à votação foi a proposta de fixação de uma derrama de 1,5% sobre o lucro tributável 
das empresas com volume de negócios superior a 150.000,00 € e isenção para as empresas 
com volume de negócios inferior ou igual a esse montante, aprovada por maioria com 2 

abstenções da bancada do BE/PSMCT.--------------------------------------------------------------------------- 
 
3 – IRS (artigo 26º da Lei nº 73/2013)--------------------------------------------------------------------------------
A Assembleia Municipal, pode deliberar, sob proposta da Câmara, uma participação até 5%, do 
IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho.-------------------------------------------------
A deliberação da Assembleia Municipal deve ser comunicada à AT até 31 de dezembro do ano 
anterior ao da cobrança (conforme nº 2 do artigo 26º).--------------------------------------------------------
Em 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 foi fixado uma participação de 5%.---------------------------------
Propõe-se, para 2018, a fixação de uma participação de 5% do IRS.--------------------------------------  
 
Colocada à votação foi a proposta de fixação de uma participação de 5% do IRS, aprovada por 

maioria com 2 abstenções da bancada do BE/PSMCT.------------------------------------------------------- 
 
 

3.5. – Relatório de Gestão do Município de Beja relativo ao 1º Semestre 

de 2018;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O relatório semestral do Município de Beja destina-se a uma apreciação intercalar, 
apresentando-se, enquanto documento técnico que sintetiza a atividade e sistematiza a 
informação decorrente da Atividade Municipal, durante o primeiro semestre de 2018.------------
Do seu conteúdo, destacam-se aspetos específicos relativos à execução orçamental, no que 
concerne às receitas e despesas ao longo dos primeiros seis meses do ano económico de 2018, 
assim como da execução das Grandes Opções do Plano.----------------------------------------------------
O objetivo foi o de explicitar, com clareza, a informação mais relevante apresentada em 
quadros, indicadores e gráficos.------------------------------------------------------------------------------------
O relatório apresenta o desempenho do Município ao nível orçamental, económico e 
financeiro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para uma melhor apreciação, são apresentadas determinadas variáveis, as consideradas mais 
significativas, da gestão municipal, cujos valores são comparados em alguns casos, com a 
execução em período homólogo do ano anterior.-------------------------------------------------------------
Execução orçamental:------------------------------------------------------------------------------------------------
No decurso do primeiro semestre de 2017, o orçamento municipal obteve as seguintes taxas 
de execução:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O montante de realização das receitas é de 12.690.435,73 €, o que corresponde a 37,02 %. As 
receitas correntes executadas são de 11.170.078,07 €, o que corresponde a uma execução de 
45,11 %. O valor executado das receitas de capital é de 1.078.927,33 €, que corresponde a 
uma execução de 11,91 %.-------------------------------------------------------------------------------------------
O montante de realização das despesas é de 11.418.111,85 €, que corresponde a um grau de 
realização global da despesa de 33,31 %. As despesas correntes registam uma execução de 
9.195.215,50 €, que corresponde a 43,46%. As despesas de capital registam um valor de 
2.222.896,35 €, que corresponde a uma execução de 16,94 %.--------------------------------------------
Execução da receita:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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As receitas arrecadadas no primeiro semestre de 2018, totalizaram 12.690.435,73 €, sendo 
440.255,50 € de saldo do ano anterior, 11.170.078,07 € de receitas correntes, 1.078.927,33 € 
de receitas de capital e 1.174,83 € de reposições não abatidas.-------------------------------------------
Execução da Despesa:------------------------------------------------------------------------------------------------
O montante global da despesa executada foi de 11.418.111,85 €, correspondentes a um grau 
de execução orçamental de 33,31%.------------------------------------------------------------------------------
A despesa efetuada, apresentou a seguinte estrutura:-------------------------------------------------------
Execução para as despesas Correntes: 9.195.215,50 €, que representa 43,46% do 
orçamentado;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Execução para as despesas de Capital: 2.222.896,35 €, que representa 16,94% do 
orçamentado;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em 2018, a despesa sofreu um acréscimo de 1.379.496,19 €, relativamente ao período 
homólogo, o que representa uma variação de -10,78 %, dos quais 1.419.776,14 € a referem-se 
a redução de despesas de capital e 40.279,95% referem-se a um acréscimo de despesas 
correntes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi tomado 

conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

3.6. – Proposta de isenção total do pagamento da taxa de ocupação do 

subsolo do domínio público municipal (TOS) com infraestruturas de gás 

natural, referente aos anos de 2017, 2018 e 2019;----------------------------------------- 

 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos foi a proposta de isenção 
total do pagamento da taxa de ocupação do subsolo do domínio público municipal (TOS) com 
infraestruturas de gás natural, referente aos anos de 2017, 2018 e 2019 colocada à votação e 
aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado agradeceu ao Senhor Presidente da Câmara o facto de lhe ter dado o 
uso da palavra para dar algumas informações relativamente a esta questão que votaram 
favoravelmente em reunião de câmara.-------------------------------------------------------------------------
Relembrou que este é um processo que se arrasta há vários anos e irá continuar a arrastar-se 
pelo que deverá futuramente ser pensado de outra forma. Teve início em 2010 quando o 
então executivo municipal decide mandar elaborar um Regulamento de Taxas e Tarifas a uma 
empresa exterior ao invés de o ter feito com os técnicos da autarquia, que fez a taxa de 
ocupação de subsolo disparar dos 2,70 € para 10,95 €. Posto isto, todas as empresas que 
operavam nesta área instauraram um processo judicial à autarquia, porque alegavam que o 
novo Regulamento não teria sido publicado em Diário da República, e corria-se o risco de 
perder estas ações o que trataria um ónus gravíssimo para o município.-------------------------------
Depois, nos termos da Lei a Câmara Municipal não pode isentar uma entidade por mais de 
cinco anos, daí haver a necessidade de resolver rapidamente a situação, pelo que o anterior 
executivo reuniu com as entidades envolvidas para chegar a um acordo, nomeadamente as 
empresas retirarem os processos em tribunal, ressarciam o município de uma parte da verba e 
não repassariam para os munícipes o custo com esta verba.-----------------------------------------------
Decidiu-se então isentar na totalidade os anos 2010, 2011, 2012 e 2013 e em 75%, já com a 
nova taxa de 2.70 € os anos 2014, 2015 e 2016.---------------------------------------------------------------
A empresa em causa, Paxgás, decidiu onerar os munícipes, todas as outras não o fizerem, aliás, 
por via do Orçamento do Estado de 2017 não é possível às empresas fazer repercutir no 
consumidor final estes valores, mas enquanto isto esteve a ser discutido na Assembleia da 
República e como tudo indicava que as empresas do ramo estariam impedidas de fazer 
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repassar os valores aos consumidores, entre janeiro e maio quiseram cobrar o máximo de 
receita possível o que se traduziu em faturas com valores absolutamente exorbitantes, sendo 
chamada na altura a GALP para perguntar a causa de não estarem a honrar o compromisso 
estabelecido com a Câmara Municipal de Beja.----------------------------------------------------------------
Referiu ainda que a importância deste trabalho ter sido feito pelos técnicos municipais 
resultou numa melhoria clara e concreta desta taxa que na altura a verba de 10,95 € previa 
unicamente os custos meramente administrativos neste caso por metro linear, ou seja em 
termos de burocracia calcular um processo para um metro ou para um milhão é precisamente 
igual e com o trabalho que foi feito, reduzir para 2,70 € são os custos de manutenção do 
espaço onde se situam as infraestruturas públicas, ou seja, no âmbito da TRIU, disse.-------------- 
 
O vereador Luís Miranda referiu que depois desta explicação estão todos os eleitos 
esclarecidos do que se passou no passado, é uma questão simples e fácil de perceber. Como o 
atual executivo entende que não é assim tão simples e não vale a pena fazer-se exercícios de 
justificação o que se diz na proposta é que a Paxgás – Sociedade Distribuidora de Gás Natural 
de Beja, S.A., pagou à Câmara Municipal de Beja, em 15 de julho de 2016, um valor total de 
538.933,33 €, correspondente ao pagamento da taxa de ocupação do subsolo, nos anos de 
2014, 2015 e 2016, fazendo repercutir este valor da TOS na fatura dos consumidores durante 8 
anos, com início em 2017 e términus em 2024, por acordo entre as partes.---------------------------
Tendo como objetivo não sobrecarregar a fatura dos consumidores com o pagamento de mais 
um valor de TOS, correspondente aos anos correntes de 2017, 2018 e 2019, quando ainda não 
terminou a repercussão anterior face ao atual quadro legislativo em vigor e à Diretiva nº 
12/2014, de 04 de julho, emanada pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos em 
2014, a proposta foi de submeter à Assembleia Municipal, com base no disposto nos artigos 6º 
e 16º, nº 2 do Regime Financeiro das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 73/2013, de 03 
de setembro, na sua atual redação a isenção total do pagamento da TOS nos anos 2017 e 2018, 
de que ainda não foi efetuada a respetiva liquidação e a isenção total do pagamento da TOS 

para o ano 2019.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depois há um processo complexo que será retomado mas importava tomar esta decisão, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

3.7. – Proposta de aprovação do Regulamento do Conselho Municipal da 

Juventude;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente o Regulamento do Conselho Municipal da Juventude, analisado em 13 de setembro 
de 2018, pela Comissão de Regulamentos da Assembleia Municipal e após troca de impressões 
sobre o texto regulamentar apresentado, a CDU, através do eleito Miguel Quaresma, 
recomendou algumas alterações ao referido texto, introduzindo um preâmbulo, tendo os 
restantes elementos da comissão aceitado, embora, com ligeiros aperfeiçoamentos no 
articulado, nomeadamente, no artigo 4º, alínea a) … ou o vereador com competências 
delegadas; eliminar alínea c); no artigo 19º emendar referência para artigo 10º; artigo 26º 
passa a ser o 25º e acrescentar um artigo 27º.-----------------------------------------------------------------
Quanto ao preâmbulo, os dois representantes do PS consideraram-no, demasiado extenso e 
repetitivo e a representante do PSD considerou que o ponto 4 do preâmbulo devia ser 
eliminado, por não fazer falta.--------------------------------------------------------------------------------------
Aguardou-se que os elementos da comissão se pronunciassem, definitivamente, uma vez que 
alguns ficaram com muitas dúvidas na aceitação dos termos do preâmbulo, e após essa 
pronúncia, mantiveram-se as respetivas posições.------------------------------------------------------------
Assim, está o documento, em apreço, agora alterado, em condições de ser submetido à 
Assembleia Municipal, para decisão definitiva, competência esta que lhe está cometida nos 
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termos do artigo 25º, nº 1, alínea g), da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação, dado que as respetivas disposições regulamentares, logo que aprovadas e após 
publicação, irão ter eficácia externa.------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Arlindo Morais informou que este Conselho pretende promover a discussão, as 
necessidades dos jovens e políticas para a juventude e conhecer os seus projetos, 
necessidades e ser um espaço onde eles possam ser ouvidos.---------------------------------------------
Existe uma Lei que regulariza estes Conselhos e portanto os seus fins e composição são 
idênticos em todos os municípios, desde Bragança a Lagos.------------------------------------------------
Este executivo irá promover o Conselho Municipal, os jovens serão ouvidos, as associações 
estudantis do secundário e ensino superior, irão participar elementos desta Assembleia 
Municipal no mesmo e um conjunto de convidados que se acredita promoverão boas ideias 
para o concelho, escolas e instituições, disse.------------------------------------------------------------------ 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) após a consensualização dos conteúdos e dos termos do 
Regulamento do Conselho Municipal da Juventude que ocorreu em setembro obteve uma 
informação relativa a uma proposta apresentada pelos vereadores da CDU na Câmara 
Municipal no sentido de integrar as associações juvenis independentemente de estarem ou 
não inscritas no RNAJ – Registo Nacional do Associativismo Jovem.--------------------------------------
Esta informação não chegou à Comissão de Regulamentos na altura em que se procedeu à 
reunião. Por outro lado, não sugeriu a convocação de nova reunião da Comissão nem contatou 
os restantes membros individualmente porque entendeu e continua a entender que de acordo 
com o espírito que presidiu, em tempos idos, à constituição da referida Comissão centrava-se 
fundamentalmente em aligeirar as discussões nas sessões plenárias sendo que o assunto, que 
se reporta a uma questão em concreto, pontual, precisa e de discussão rápida, poderia ser 
tratado neste fórum.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, propôs uma ligeira alteração ao texto da alínea c), artigo 4º (Composição) em que, onde 
se lê “Um representante de cada associação juvenil com sede no Município de Beja inscrita no 
RNAJ – Registo Nacional do Associativismo Jovem.” passe a constar “Um representante de cada 
associação juvenil com sede no Município de Beja.”.--------------------------------------------------
Entende-se a razão do legislador ao definir os termos formulados como meio de assegurar um 
mínimo de participação das associações juvenis, no entanto, nada está previsto na legislação 
habilitante que impeça que as restantes associações juvenis integrem o referido Conselho. 
Essa prorrogativa é legítima desde que resulte de um ato deliberativo e soberano tomado por 
maioria na Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------------------
Disse ainda que toda a regulamentação referente a esta e a outras matérias define um mínimo 
legal, não impede que a Assembleia Municipal no seu ato deliberativo e autónomo enquanto 
órgão decisor não vá para além disso, não pode é ficar aquém disso, nomeadamente nem 
sequer reconhecer a representatividade das associações juvenis no respetivo órgão é por isso 
que define efetivamente esta questão de dar assento às associações inscritas no Registo 
Nacional do Associativismo Jovem, disse.------------------------------------------------------------------------ 
 
A Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova referiu que o 
Regulamento foi aprovado em reunião de câmara e submetido à Comissão de Regulamentos 
pelo que não lhe parece que possa ser alterado neste momento.---------------------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) referiu que a Comissão de Regulamentos serve para não se 
discutir a fundo os respetivos Regulamentos no plenário mas é esta Assembleia que é 
soberana nestas matérias e depois da discussão em sede de Comissão de Regulamentos, esta 
questão da representatividade não lhes foi colocada e não receberam nenhuma nota do 
executivo camarário sobre esta matéria, por isso tem toda a legitimidade, enquanto membro 



 

Página 21 de 24 
 

da Comissão, de a colocar claramente aqui e esta assembleia enquanto órgão deliberativo e 
soberano pode tomar essa decisão se assim o entender.--------------------------------------------------- 
 
A Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, referiu novamente que 
o que está aqui para decisão é o Regulamento do Conselho Municipal da Juventude que foi 
enviado a todos os eleitos e é esse que vai colocar à votação.--------------------------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) referiu que é a proposta que a CDU fez que gostariam de ver 
aqui votada porque é a Assembleia que é soberana nesta matéria sobre os Regulamentos, 
agora se a pretensão é amarrar esta situação em concreto a um aspeto de natureza formal, 
tudo bem, até porque a proposta vai ao encontro daquilo que o vereador Arlindo Morais disse, 
nomeadamente conhecer melhor os interesses e envolver os jovens e não limitar a presença 
das associações juvenis unicamente e exclusivamente àquelas que estão registadas no RNAJ, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, não querendo fazer considerações sobre o 
conteúdo e articulado do Regulamento referiu muito claramente que o executivo não tem 
culpa dos vereadores da CDU não terem transmitido aquilo que pensavam aos seus 
representantes na Comissão de Regulamentos. Este documento não recebeu contributos no 
período em que esteve em discussão pública, a CDU teve oportunidade na Comissão de 
Regulamentos e não deu contributos de alteração significativos que influenciassem esta alínea 
que o eleito Miguel Quaresma vem referir, pelo que não há nenhum motivo para que o 
Regulamento seja alterado, o Regulamento é aquele que vem da Câmara e a Assembleia 
Municipal não pode alterar orçamentos nem regulamentos, pode reprová-los e nesse caso são 
devolvidos e o processo inicia-se novamente, portanto o eleito Miguel Quaresma quer aqui 
tirar uma desforra de uma má comunicação interna da CDU e isso obviamente não é possível. 
Quanto ao articulado deixa à consideração de cada um e o vereador Arlindo Morais, em 
reunião de câmara, esclareceu porque é que a alínea está daquela forma e quais podiam ser as 
entidades observadoras no Concelho e portanto não pode deixar de fazer a seguinte 
apreciação política, aquilo que incomoda verdadeiramente a CDU é haver finalmente um 
Conselho de Juventude, coisa que nunca fizeram nos mandatos em que estiverem em funções 
mas isso é um problema que terão de gerir de outra forma, disse.--------------------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) referiu que há algumas questões que os vereadores da CDU 

poderão esclarecer sobre a forma como se passaram, agora há um aspeto fundamental que é 
o respeito pelas instituições e pelos seus órgãos e o que está aqui em causa é que aos 
membros da Comissão não chegou nenhum reparo por parte da vereação da CDU porque a 
própria tem um respeito profundo pelo respetivo órgão que integra e se a nível desse órgão 
houve um compromisso de que este assunto seria abordado e o não foi, a CDU e bem não 
transmitiu aos seus representantes porque ainda estava por decidir a nível camarário. Quando 
esta proposta apareceu já a reunião da Comissão de Regulamentos tinha ocorrido mas se no 
entender dos deputados presentes esta alteração contribuir numa mais-valia para 
enriquecimento do diálogo que deve existir entre os jovens e o Município, porque não 
submeter-se outra vez esta questão com uma proposta a sair desta Assembleia, é isto que está 
em cima da mesa.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou não estar disponível para alguns comentários relacionados com uma pretensa ou 
presunção de que a CDU é contra este ou aquele Conselho, entendem que nestas matérias os 
municípios devem ter soberania sem interferência do exterior e por isso propõe que se possa 
ir para além daquilo que a legislação contempla obviamente não a violando, disse.----------------- 
 
O vereador Arlindo Morais referiu que se lembra perfeitamente que na reunião de câmara o 
vereador João Rocha mostrou logo o seu descontentamento e votou contra esta proposta 
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dizendo desde o início que este era um Regulamento que tinha uma série de propostas 
decorrentes da Lei e que não podiam ser alteradas.----------------------------------------------------------
Foi feita a comunicação às duas associações que estão inscritas no RNAJ, Associação CulturMais 
e Associação Juvenil das Neves e foram consultadas para dar os seus contributos. Pediram-lhe 
que fosse feita esta comunicação a todas as associações o que não aconteceu pelo facto de 
não estarem inscritas no RNAJ tal como diz a Lei, disse.------------------------------------------------------ 
 
A eleita Ana Horta (PS) depois de consultar a Lei Geral dos Conselhos da Juventude só podem 
ter assento associações que estejam inscritas no RNAJ ou equiparadas e portanto o Grupo do 
PS votará este Regulamento tal qual como está. Contudo referiu que, no mandato de Jorge 
Pulido Valente, foi representante da Assembleia Municipal para a constituição do Conselho 
Municipal da Juventude e quando aqui foi dito que não aceitavam serem acusados de não 
quererem o Conselho, não concorda, porque na altura convocaram-se reuniões e os 
representantes do Grupo da CDU da Assembleia Municipal e todas as associações que 
poderiam estar presentes, nunca o estiveram e nunca chegou a haver quórum para formar o 
Conselho Municipal da Juventude, nitidamente porque a CDU não quis a sua formação, daí o 
seu espanto de agora haver todo este interesse, aliás no anterior executivo tiveram essa 
oportunidade mas também ninguém se interessou, disse.-------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário agradeceu ao Senhor Presidente da Câmara o facto de lhe ter dado 
o uso da palavra para esclarecer esta questão, nomeadamente o que foi referido pelo 
vereador Arlindo Morais. De facto a vereação da CDU na Câmara Municipal solicitou em junho, 
quando foi votado o envio para discussão pública da proposta de Regulamento apresentada 
pelo executivo em permanência, que todas as associações, que no nosso concelho são poucas 
infelizmente, fossem informadas via email ou de outra forma, sobre a proposta que estaria em 
discussão durante 30 dias e que iniciou em 08 de junho. Aquilo que o vereador João Rocha 
disse foi precisamente que estaria contra a ingerência de uma Lei que impõe determinadas 
situações às autarquias locais e à própria iniciativa legislativa ou regulamentar que as 
associações municipais têm e, nessa altura, foi logo proposto que fossem ouvidas e incluídas as 
associações que não estivessem inscritas no RNAJ e que a Câmara Municipal sabe que existem. 
Sucedeu que o vereador Arlindo Morais comprometeu-se a fazê-lo e quando foi questionado 
em agosto, depois da discussão pública, disse que sim que tinham sido mas depois admitiu que 
não sabia e que se iria informar juntos dos serviços. Hoje fica a saber, porque na reunião de 17 
de outubro o vereador não tinha resposta para dar, que afinal foram só contatadas as 
associações inscritas no RNAJ, portanto claramente não havia interesse que as outras tivessem 
assento na composição do Conselho. Naturalmente sabem que podem ser convidadas como 
observadores a participar mas nunca com direito de voto. Na sua opinião seria muito 
importante que todas as associações juvenis fossem envolvidas porque assim é que se 
promovem boas práticas entre os jovens e serem também responsabilizadas, nomeadamente 
com o direito de voto, caso aceitassem fazer parte do Conselho.-----------------------------------------
Acrescentou que de facto a Lei enumera a composição, no entanto o Regulamento é aprovado 
pela Assembleia Municipal e portanto este órgão soberano poderá ir além daquilo que está na 
Lei.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esclareceu ainda que foi garantido à vereação da CDU, na sequência das suas questões, que 
esta sugestão ficava logo como proposta sem necessidade de o fazerem no âmbito da 
discussão pública e foi por isso que nunca mais levantaram o assunto e pensou que a 
informação tivesse sido transmitida pelos órgãos competentes, nomeadamente a Câmara 
Municipal através do executivo em permanência para a Comissão de Regulamentos.--------------
Aproveitou para adiantar que deram também contributos para o Regulamento de Atribuição 
de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino Superior do Município de Beja, que será submetido à 
Comissão de Regulamentos mas que naturalmente não irá correr o risco e irá enviá-los ela 
própria à Assembleia Municipal, disse.--------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que quando os vereadores da CDU 

colocaram esta questão em sede de câmara municipal já se tinha esgotado o prazo de audição 
pública. Depois, foi membro deste órgão durante 20 anos e nunca viu um Regulamento ser 
mudado pela Assembleia Municipal, nunca aconteceu, pode ser recusado e devolvido de novo 
para discussão se não qual o sentido de haver uma Comissão de Regulamentos. Mais, foi 
membro da Comissão de Regulamentos durante 8 ou 12 anos e nunca nenhuma proposta da 
câmara ou opinião de um vereador foi enviada para a mesma porque os partidos têm os seus 
representantes precisamente para esse efeito, disse.-------------------------------------------------------- 
 
O eleito João Dias (CDU) no sentido de resolver este impasse informou que aquilo que a CDU 

veio fazer foi apresentar uma recomendação a esta Assembleia no sentido de considerar as 
associações juvenis independentemente de estarem ou não inscritas no RNAJ e nesse sentido 
solicitou à Senhora Presidente que procedesse à votação da mesma. Se for aprovada poderá 
estar prejudicada a votação do Regulamento que será devolvido à Câmara Municipal.------------- 
 
A Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, disse não haver 
qualquer impasse, o que está aqui em causa é que as associações juvenis que não estão 
inscritas no RNAJ – Registo Nacional do Associativismo Jovem não têm valor legal neste 
contexto, poderão ser convidadas a participar mas se quiserem ter um papel mais ativo terão 
que proceder ao seu registo e portanto o que está em causa é votar o Regulamento que está 
em cima da mesa.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Uma vez que não houve condições para um apuramento claro do resultado da votação devido 
a alguma confusão que se instalou na sala a mesma terá de ser clarificada na próxima sessão 
da Assembleia municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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 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 3 abstenções 

em sessão ordinária realizada em de 25 

fevereiro de 2019 
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