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Ata número sete, relativa à sessão ordinária da Assembleia Municipal de 
Beja realizada a vinte e cinco de novembro do ano dois mil e dezanove;--- 

 
Pelas dezoito horas, reuniu no Salão Nobre do edifício do ex-Governo Civil, depois de 
previamente convocada a Assembleia Municipal de Beja, presidida por Maria da Conceição 
Guerreiro Casa Nova, assessorada por Carla de Jesus Pereira Barriga, 1ª Secretária, e José 
Álvaro Guerreiro Pereira, 2º Secretário.-------------------------------------------------------------------------- 
 
Verificando-se a existência de quórum a Senhora Presidente da Assembleia Municipal, iniciou a 
sessão dando a palavra ao 2º Secretário, José Álvaro Pereira que deu conhecimento dos 
pedidos de substituição da Presidente da Junta de Freguesia de Cabeça Gorda (Maria Lucília 

Pereira Simão Rosa), Presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Neves (Jorge Miguel 

Raposo da Mata) e Presidente da União de Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da 
Feira (António Mestre da Silva Ramos), pelos seus substitutos legais, Álvaro Manuel da Silva 
Nobre, Maria Balbina Nobre Grazina e Ana Maria Marujo Bule Ramos, 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, 
Jacinto Manuel Cristina Franco, Afonso Henriques Rabaçal, Manuel Joaquim Góis Custódio, 
Fernanda Maria dos Santos Pereira, Ana Paula Madeira da Silva Delgado, Patrícia Margarida de 
Carvalho dos Santos Duarte Loução, André Filipe Modesto Pires, Miguel Machado Quaresma, 
Antónia Luísa Ferro da Silva, Pedro Manuel Vigon Manso Frazão, Cristina Maria da Trindade 
Ferreira Barata, Gina Alice Esteves Quental Mateus, Abílio Joaquim Teixeira, Silvestre do 
Calvário Troncão como Presidente da Junta de Freguesia de Baleizão, Vítor Manuel Ramires 
Morais Besugo como Presidente da Junta de Freguesia de Beringel, Álvaro Manuel da Silva 
Nobre como substituto da 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, Luís Miguel da Silva Gaspar como Presidente da Junta de Freguesia de Santa Clara de 
Louredo, Leonel de Jesus Rato Sousa como Presidente da Junta de Freguesia de São Matias, 
Carlos Manuel Castilho Casimiro como Presidente da União de Freguesias de Albernoa e 
Trindade, Sérgio Manuel Nunes Engana como Presidente da União das Freguesias de Salvada e 
Quintos, Ana Maria Marujo Bule Ramos como substituta do 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 da eleita Maria Manuel Candeias Coelho, 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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Antes de entrar na ordem de trabalhos a senhora Presidente da Assembleia Municipal, 
Conceição Casa Nova, fez a seguinte intervenção:------------------------------------------------------------
“Hoje comemora-se o Dia Internacional para a Eliminação da Violência sobre as Mulheres, 
tema que calcula vir a ser abordado nesta sessão. Para assinalar este dia está um rollup à 
entrada do Salão, elaborado pela Escola Profissional Bento de Jesus Caraça, que desde logo 
felicitou pela sua originalidade e força simbólica, no âmbito da disciplina de Cidadania e 
Desenvolvimento. Foi também elaborado, em colaboração com a Câmara Municipal, um painel 
em memória das vítimas de violência doméstica durante o ano 2019, formado por 29 pares de 
sapatos que simbolizam cada vítima morta, que se encontra na fachada do Pax-Júlia Teatro 
Municipal. Lembrou que até 12 de novembro de 2019 já havia mais vítimas do que durante 
todo o ano de 2018. Os números pecam por defeito mas também pouco interessam porque 
uma vítima apenas já seria demais.-------------------------------------------------------------------------------
Porque o problema não se esgota neste dia e porque a discussão e alerta sobre este flagelo 
deve ter continuidade irá circular também pelas escolas do 1º ciclo uma caixa de sapatos a 
simbolizar as vítimas, que será acompanhada de um historial do projeto e um guião que 
permitirá aos professores trabalhar esta temática.-----------------------------------------------------------
A sociedade continua a impor constrangimentos a Homens e a Mulheres, através de 
estereótipos de género que são verdadeiramente limitadores da igualdade e tantas vezes 
indutores da descriminação grave principalmente contra o sexo feminino.----------------------------
Este é de facto um problema da sociedade e um problema de todos nós e a educação para a 
cidadania, hoje trabalhada nas escolas desde cedo, é decisiva para a formação de cidadãos 
mais responsáveis, mais atentos e mais iguais.”, disse.------------------------------------------------------ 
 
Seguiu-se o ponto 1 da ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
O munícipe José Pinela Fernandes fez a seguinte intervenção relativamente aos impostos 
municipais, nomeadamente aqueles que incidem diretamente sobre as pessoas e sobre as 
empresas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“É certo que a Câmara Municipal de Beja ainda pratica um IMI demasiado elevado 
comparativamente aos praticados noutros concelhos do distrito. 0,33% será a proposta para 
este ano quando aos demais concelhos praticam IMI’s inferiores.----------------------------------------
Relativamente ao IRS sabe-se que a Câmara Municipal de Beja recebe do Estado a taxa máxima 
de 0,5%.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à Derrama e se se quer fixar empresas no concelho, aumentar postos de 
trabalho, pensa ter chegado o momento de se tomar uma decisão radical sobre esta matéria e 
deixar de aplicar a taxa máxima. Bem sabe que as empresas com volume de negócios igual ou 
inferior a 150.000,00 € ficam isentas de Derrama, mas quis deixar a ideia de isentar de 
Derrama as empresas que se fixem, criem e mantenham postos de trabalho no concelho 
durante o período de três anos.”, disse.------------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Manuel Felício concordou em absoluto com tudo aquilo que o munícipe José 
Pinela referiu e gostou muito de ouvir as palavras da senhora Presidente da Assembleia 
Municipal, por achar que toda e qualquer violência que seja praticada contra o ser humano e 
em especial contra as Mulheres é de lamentar porque todos nós somos filhos, temos uma mãe 
e alguns de nós serão pais de mulheres. Contudo, o dia 25 de novembro também é especial 
por outra efeméride que ocorreu há uns anos atrás e que não deve ser esquecida porque se 
não tivesse acontecido provavelmente não estaríamos aqui numa Assembleia tão livre quanto 
esta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Passando à questão em concreto que queria colocar ao senhor Presidente da Câmara e tendo 
sido aprovado o Decreto-Lei nº 64/2019 que concede benefícios aos Bombeiros Voluntários, 
perguntou se a Câmara Municipal tem previsto a concessão de alguns benefícios ou isenções 
aos Bombeiros Voluntários de Beja, disse.---------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe José Filipe Murteira colocou as seguintes questões:------------------------------------------
No dia 05 de junho foi aprovada a Lei-Quadro de Museus que transferiu, quer o Convento da 
Conceição, quer a Igreja de Santo Amaro, da CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo 
Alentejo para a Direção Regional de Cultura do Alentejo, prevendo este ato no prazo de 60 
dias após a publicação, ou seja 05 de agosto. Assim, perguntou se houve ou não transferência 
formal, quer dos edifícios, quer dos respetivos espólios, uma vez que também previa a gestão 
financeira e orçamental do Museu Regional Rainha D. Leonor. Isto tem a ver com uma notícia 
divulgada na Agenda Cultural do mês de outubro, nomeadamente uma candidatura, que não 
percebe o motivo de ser através da APT – Associação Portas do Território, de 1.200,00,00 €, 
75% de fundos comunitários e 25% a componente nacional, Câmara Municipal e 
eventualmente a Secretaria de Estado da Cultura. Este eventualmente já se confirmou, de 
facto haverá comparticipação do Ministério da Cultura? Na sua opinião não deveria haver 
comparticipação da Câmara Municipal de Beja porquê? quando o Museu estava no âmbito da 
Assembleia Distrital ou da CIMBAL, tudo bem, a autarquia tinha uma responsabilidade de 60%, 
agora a partir do momento que o Museu vai para o Governo Central através da Direção 
Regional  e não sabendo qual será a intervenção neste ato de transferência e participação na 
gestão do Museu não lhe parece que deveria haver qualquer comparticipação, lembrando 
inclusivamente que há uns anos o Ministério da Cultura comparticipou com largos milhões de 
euros na recuperação de museus nacionais, nomeadamente Viseu, Coimbra, Castelo Branco, 
Évora e as câmaras municipais dessas localidades não tiveram qualquer comparticipação.-------
Relativamente à Villa Romana de Pisões perguntou se entretanto já houve mais alguma 
evolução sobre a sua gestão por parte da Universidade de Évora, disse.-------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à questão do munícipe José 
Pinela referiu que responderá quando esse tema for tratado no âmbito da ordem de 
trabalhos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão do munícipe Manuel Felício acerca do Decreto-Lei nº 64/2019 que 
concede benefícios aos Bombeiros Voluntários, informou que irá reunir com os Bombeiros dia 
27 de novembro, onde irão abordar um conjunto de temáticas, essa poderá ser uma a debater. 
Os bombeiros já têm desde há muitos anos um conjunto de regalias no acesso a equipamentos 
culturais e desportivos de forma gratuita, sabe que há alguns municípios que agora estão a 
conceder reduções por exemplo no IMI que lhe deixam algumas dúvidas mas o diálogo 
continuará no sentido da autarquia ir um pouco mais além daquilo que já vai, embora de 
imediato não esteja nada previsto.--------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às questões colocadas pelo munícipe José Filipe Murteira informou que a 
Câmara Municipal de Beja tenciona e assinará um acordo de parceria com a Direção Regional 
de Cultura do Alentejo quando o Museu estiver na posse desta o que ainda não sucede porque 
decorrem negociações com a CIMBAL relativamente à possibilidade do Núcleo Museológico da 
Rua dos Infantes ser transferido e a que título.----------------------------------------------------------------
Sobre a questão da comparticipação ou não nas eventuais obras, referiu que o prazo era curto 
para apresentar as propostas, e pondo nos pratos da balança aquilo que é o interesse imediato 
do Museu e o contributo que este pode dar para a valorização cultural da cidade de Beja, 
entendeu-se que esta oportunidade deveria ser agarrada e seria muito mau se amanhã se 
dissesse que o equipamento não tinha sido intervencionado por culpa da Câmara Municipal. 
Têm sido mantidos estreitos contatos com a Drª Ana Paula Amendoeira e estão a ser 
desenvolvidos esforços com a Secretaria de Estado da Cultura para que das três, uma, ou que 
esta possa assumir a totalidade dos 300.000,00 € em falta, ou que possa assumir a diferença 



 

Página 4 de 28 
 

entre os 75% e os 85% do financiamento ou não assumir rigorosamente nada, o que espera 
que não aconteça, e aí a Câmara Municipal não deixará cair as obras do Museu, 
independentemente noutros locais outros municípios tenham sido mais favorecidos.-------------
Relativamente a ser a APT – Associação Portas do Território, explicou que só podia de facto ser 
esta entidade porque a própria Direção Regional de Cultura tem candidaturas a decorrer que 
ainda não atingiram uma certa percentagem de execução o que inviabilizaria o sucesso nesta 
candidatura específica que a autarquia também não poderia fazê-lo.-----------------------------------
Relativamente à Villa Romana de Pisões informou que o protocolo que vigora é o mesmo, 
houve uma candidatura liderada pela Universidade de Évora com a parceria da Câmara 
Municipal de Beja e da Direção Regional de Cultura para a reabilitação parcial das ruinas e a 
construção de um Centro Interpretativo e ao passo que a candidatura do Museu foi 
integralmente aprovada a candidatura de Pisões foi parcialmente aprovada. Acrescentou que a 
parceria da Câmara Municipal nesta reabilitação é meramente técnica e quem assume a 
comparticipação não financiada é a Universidade de Évora exclusivamente, disse.------------------ 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Apreciação e votação da ata no 6/2019;------------------------------------------------ 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a 
Senhora Presidente da Assembleia colocou à votação a ata nº 6/2019, relativa à sessão 
ordinária realizada em vinte e três de setembro de dois mil e dezanove, a qual foi previamente 
distribuída por todos os eleitos e de seguida aprovada por unanimidade.----------------------------- 
 
 

2.2. – Intervenção dos membros da Assembleia Municipal;------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus em nome do Bloco de Esquerda e do Movimento Por São Matias Com 
Todos, apresentou o seguinte Voto de Pesar pelo falecimento de José Mário Branco:------------
“Morreu esta terça-feira, 19 de novembro 2019, José Mário Branco, músico que ao longo de 
meio século de carreira deixou a sua marca na cultura portuguesa e em várias gerações de 
artistas. A sua vida foi marcada igualmente pela intervenção política, pelo combate às 
opressões e à desigualdade social.--------------------------------------------------------------------------------
Regressado a Portugal após a revolução do 25 de Abril, torna-se uma das figuras da cultura 
portuguesa nos primeiros tempos de liberdade. Para além das inúmeras intervenções musicais, 
estende a sua atividade ao teatro, integrando o grupo A Comuna, onde veio a conhecer a sua 
companheira Manuela de Freitas, mas também ao cinema e à ação cultural, fundando com 
Fausto, Tino Flores e Afonso Dias o GAC – Grupo de Ação Cultural – Vozes na Luta logo após 
chegar a Portugal. O GAC dinamizou centenas de sessões de canto em aldeias, fábricas e 
quartéis por todo o país, participando inclusivamente no Festival da Canção de 1975 com o 
tema “Alerta”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
No período pós-revolucionário compõe e edita duas das suas maiores obras musicais, “FMI” e 
“Ser Solidário”, que ficariam para sempre como a marca da desilusão por parte de uma 
geração que entregou a sua juventude ao processo revolucionário e assistia então ao desfazer 
das esperanças de construir uma sociedade socialista em Portugal. O cantor conclui o período 
com a canção e autêntico manifesto: "Eu vim de longe, eu vou para longe" do disco "Ser 
Solidário".----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Edita um álbum de canções ao vivo em 1997 e dois anos depois participa na fundação do Bloco 
de Esquerda, de que foi membro da Mesa Nacional, num tempo marcado pela mobilização 
pela independência de Timor, da qual viria a tomar o título do álbum seguinte, já em 2004, 
“Resistir é Vencer”.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cinco anos depois, regressa aos palcos ao lado de Fausto e Sérgio Godinho no projeto “Três 
Cantos”, com vários dias de concertos no Campo Pequeno, depois editados em álbum e DVD. 
Em 2018 deu a conhecer um conjunto de canções e composições gravadas com o álbum 
“Inéditos 1967-1999” e já este ano viu um grupo de artistas prestarem-lhe tributo com o 
álbum “Um disco para José Mário Branco”, que reuniu nomes como Camané, Ana Deus, Mão 
Morta, Walkabouts, Peste & Sida, Ermo, Osso Vaidoso, Batida, JP Simões e João Grosso, entre 
outros.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, a Assembleia Municipal de Beja, delibera manifestar a sua profunda consternação pela 
morte do cidadão exemplarmente empenhado que foi José Mário Branco e exprimir aos seus 
familiares, amigos e camaradas o seu sentido pesar, fazendo um minuto de silêncio em sua 
homenagem.”, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Susana Correia (CDU) acrescentou as seguintes palavras pelo falecimento de José 
Mário Branco.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Como disse a deputada do PCP, Ana Mesquita em declarações à Agência Lusa, o José Mário 
Branco foi um cantor que deu voz à luta, às inquietações dos trabalhadores e do povo. Foi um 
dos grandes compositores e cantores da música portuguesa, que se destacou na música de 
intervenção e de um som moderno, marcante, não só em termos estéticos, que depois 
acabou, em termos simbólicos e históricos, a alcançar um grande valor por via do que foi a sua 
participação na composição da “Grândola, Vila Morena”, senha da revolução de Abril cuja 
orquestração e arranjos foram da sua responsabilidade.----------------------------------------------------
Teve também um importante papel na divulgação da música tradicional do nosso povo e de 
poemas de autores portugueses consagrados, mas todo o trabalho artístico que desenvolveu 
reflete também e sempre as suas convicções, pelo que pediu permissão que citasse, neste 
momento também, algumas das sua lúcidas palavras como homenagem à sua pessoa mas 
igualmente como tema de refleção para a forma como todos nós vivemos as nossas vidas:------ 
 

Uma vida separada se parada 
Se a vida seca e mais nada 

Se for vida distraída, alienada, sozinha, irrelevante e auto-ignorada, já não é vida vivida. 
Uma vida separada, não é vida nem é nada. 

São corpos minerais, nem plantas nem animais, 
Pois quem vive distraído à conta do seu umbigo, 

Quem não é capaz de dar a vida pela vida dum amigo 
Está sozinho com os outros, está sozinho consigo, 

Mudar de vida, 
Dar um pontapé na morte! 

Mudar de vida, 
Romper o cordão da sorte! 

Mudar de vida, 
Dar as mãos para o caminho! 

Mudar de vida, 
que isto não muda sozinho! 

Mudar de vida 
Pôr 

Pôr em marcha o movimento! 
Mudar de vida, 

Acordar o pensamento 
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Como ele próprio nos disse é o José Mário Branco do Porto, muito mais vivo do que morto, sê-
lo-á sempre, dizemos nós.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito Pedro Frazão (CDU) referiu que como músico fica naturalmente triste com o 
desaparecimento de José Mário Branco, recorda-o de formas não só musicais mas também 
com o grande sentido de palavra. Ele com 37 anos, em 1980 disse e citou: “Eu só quero ser 
feliz porra, Eu só quero ser feliz.”, fim de citação. Estas palavras ficaram-lhe gravadas e sendo a 
sua intervenção a nível musical, de louvar, tem pena que não haja muito mais gente a seguir os 
passos de José Mário Branco que conseguiu através da música fazer a sua revolução porque 
cada vez mais hoje em dia há música sem texto e sem contexto.-----------------------------------------
Foi um homem que viveu sempre à frente do seu tempo, tirou a licenciatura com 64 anos e 
infelizmente faleceu com 77 anos mas vai ficar na memória de toda a gente, disse.----------------- 
 
Colocado à votação foi o Voto de Pesar pelo falecimento de José Mário Branco, aprovado por 
unanimidade e de seguida cumprido um minuto de silêncio.---------------------------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus em nome do Bloco de Esquerda e do Movimento Por São Matias Com 

Todos, apresentou a seguinte Saudação ao Movimento Beja Merece+:-------------------------------

“O Movimento de Cidadãos do Beja Merece+ deslocou-se nos dias 12 e 13 de novembro ao 
Parlamento Europeu e União Europeia para expor e ser ouvido pelos eurodeputados e 
instituições europeias sobre as reivindicações que há muito são exigidas pela população da 
região. A modernização e eletrificação da linha entre Casa Branca – Beja – Funcheira, a 
conclusão da IP8/A26, aproveitamento do aeroporto de Beja e melhoria nos serviços de saúde, 
são os objetivos que foram expostos e escutados com muita atenção e receberam apoio de 
todos os grupos parlamentares portugueses, que pela primeira vez estiveram reunidos em 
conjunto numa visita ao Parlamento, tendo outros estrangeiros estado presentes.-----------------
Foi dito às cidadãs/cidadãos que se deslocaram no âmbito do referido movimento que a sua 
atitude é merecedora de apoios, estando na linha política que, o Parlamento Europeu e União 
Europeia, pretendem a de ter cidadãos ativos na participação na vida das regiões, do país e da 
Europa...------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nessa embaixada seguiram vinte e cinco elementos, sem ligações partidárias, distribuindo-se 
por jornalistas, artistas, empresários, instituições empresariais e de ensino, assim como 

elementos do secretariado do Movimento Beja Merece+.--------------------------------------------------
Foram acompanhados pela comunicação nacional em larga escala contribuindo para uma 
maior visibilidade internacional da nossa região, tendo alcançado número superior a um 
milhão de pessoas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
O Bloco de Esquerda, bem como o Movimento Por São Matias com Todos solidarizam-se com 
os esforços desenvolvidos pelo/as cidadãos e cidadãs que mais uma vez se empenharam na 
defesa não apenas do nosso concelho, mas de toda esta região. Reafirmamos ainda a nossa 
disponibilidade para participar ao lado destes cidadãos/cidadãs em todas as atividades que 
proponham em defesa da região a que nos orgulhamos de pertencer.”, disse.----------------------- 
 
A eleita Ana Horta (PS) apresentou a seguinte Declaração Política sobre o Dia Internacional 
para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres:--------------------------------------------------------
“Em 1999, a Organização das Nações Unidas (ONU) designou oficialmente o dia 25 de 
novembro como Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres 
(Resolução 54/134). A data está relacionada com a homenagem às irmãs Pátria, Maria Teresa e 
Minerva Maribal, presas, torturadas e assassinadas em 1960, a mando do ditador da República 
Dominicana Rafael Trujillo. As irmãs tornaram-se um símbolo mundial de luta contra a 
violência que vitimiza as mulheres. 25 de novembro passou a ser uma data de grande 
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importância, principalmente para aquelas mulheres que sofrem ou já sofreram violência. 
Pretende-se, assim, com esta data alertar a sociedade para os vários casos de violência contra 
as mulheres, nomeadamente casos de abuso ou assédio sexual, maus tratos físicos e 
psicológicos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em Portugal, segundo o Observatório de Mulheres Assassinadas – OMA, que tem como fonte 
as notícias publicadas pela imprensa nacional, de 1 de janeiro a 12 de novembro registaram-se 
28 homicídios de mulheres devido a violência doméstica, o mesmo número registado durante 
todo o ano de 2018, e 27 vítimas de tentativa de homicídio.  Os 28 homicídios provocaram 45 
órfãos, dos quais 16 são menores. Nos últimos 15 anos, devido à violência doméstica, 
 contabilizaram-se 531 homicídios de mulheres, 10 dos quais no distrito de Beja, 618 vitimas 
de tentativa de homicídio e mais de 1.000 órfãos. Não podemos ficar indiferentes a estes 
números.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A violência doméstica atinge pessoas de qualquer estrato social, idade, sexo, religião, cultura, 
grupo étnico, orientação sexual, formação e estado civil. Pelo que não podemos esquecer o 
 homicídio de 8 homens, ocorridos em contexto de violência doméstica, durante este ano.------
Para o PS, a prevenção e o combate à violência doméstica e a qualquer tipo de violência de 
género é e sempre foi uma prioridade política, tendo as principais medidas adotadas a 
assinatura do PS.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
A violência contra as mulheres e a violência doméstica são crime público e uma 
responsabilidade coletiva. Cada um de nós tem o dever/obrigação de denunciar toda e 
qualquer tipo de violência contra as mulheres.”, disse.------------------------------------------------------ 
 
A eleita Margarida Duarte (PS) apresentou a seguinte Declaração Política – CANTE ALENTEJANO 

A PATRIMÓNIO IMATERIAL DA HUMANIDADE:--------------------------------------------------------------------
Novembro de 2014, data em que o Cante Alentejano foi declarado Património Imaterial da 
Humanidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Um feito que a todos nos deve orgulhar e que permitiu que o cante percorresse os quatro 
cantos do mundo. Durante 5 anos, várias foram as Câmara Municipais, Juntas de Freguesia, 
Associações e grupos informais que abraçaram o cante de uma forma especial e querida por 
todos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em Beja, a nossa identidade enquanto alentejanos tem sido elevada de uma forma nunca 
antes vista, de permanência e inovação, junto dos mais novos, mantendo a essência alentejana 
viva através de atividades concertadas por formadores, atribuição de apoios necessários aos 
grupos corais do concelho, inventariação e registo de modas alentejanas, aquisição de trajes, 
gravação de modas, criação de oficinas de formação de ensaiadores, criação de ateliers ao vivo 
com artesãos, elaboração de roteiros de memórias das freguesias rurais, edição de livros, 
entre outros.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara de Beja investiu cerca de um milhão de euros nos últimos anos através de fundos 
comunitários com comparticipação a 85% de fundo perdido através de duas candidaturas, 
cujas taxas de execução apenas nos últimos dois anos subiram exponencialmente desde as 
taxas de execução iniciais nulas e de 6% para os atuais quase 60% representativo do foco e 
atenção que também o nosso município tem dado à nossa identidade.---------------------------------
A declaração do Cante Alentejano a Património Imaterial da Humanidade reflete a importância 
das nossas raízes na cultura portuguesa. Cabe-nos a todos defendê-la, elevá-la e claro, cantá-la 
ao balcão com amigos, em amena cavaqueira com um copo de vinho. É através do cante que 
se unem gerações, preservando a sua riqueza musical, elevando as modas e perpetuando as 
histórias de um povo para que nunca caiam no esquecimento.”, disse.--------------------------------- 
 
A eleita Ana Paula Delgado (CDU) apresentou a seguinte Declaração Política:------------------------
“Assinala-se hoje, a 25 de novembro, o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra 
as Mulheres. Segundo a Organização da Nações Unidas, uma em cada três mulheres sofre de 
violência ao longo da sua vida, em resultado de um desequilíbrio de poder entre homens e 
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mulheres, que conduz à sua descriminação, tanto na sociedade como nas famílias, privando-as 
de direitos sociais e económicos fundamentais.---------------------------------------------------------------
Assinalar este dia também é refletir sobre o seu significado profundo, que tem origem 
histórica na homenagem às três irmãs Mirabal, ativistas políticas na República Dominicana, 
que neste mesmo dia, em 1960, foram assassinadas pelo regime ditatorial de Rafael Trujillo. A 
nível europeu, esta preocupação levou à celebração da Convenção do Conselho da Europa 
para a prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica, um 
instrumento jurídico vinculativo, de âmbito internacional, que visa a proteção das mulheres 
contra todas as formas de violência, e a prevenção, contribuindo para a promoção da 
igualdade entre mulheres e homens, por via da eliminação de todas as forma de 
descriminação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
É também objetivo desta Convenção, ratificada pela Assembleia da República a 21 de janeiro 
de 2013, a criação de um quadro global de políticas, medidas de proteção e assistência, a par 
da promoção da cooperação internacional e do apoio às organizações e organismos 
responsáveis pela aplicação da lei para que cooperem de forma eficaz, adotando uma 
abordagem integrada, com vista a eliminar a violência contra as mulheres e a violência 
doméstica.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A violência doméstica, em muitos casos, tem uma ligação estreita com outras expressões de 
violência, direta ou indireta, contra as mulheres, não só no seio da família, mas também em 
contexto laboral. Essas outras expressões passam pela descriminação no trabalho, pelo 
desemprego, que por vezes afeta de modo incisivo a mulher, e pelos novos riscos de perda de 
postos de trabalho para centenas de mulheres, bem como pela existência prolongada de 
situações de salários em atraso, de precariedade elevada (em especial de jovens trabalhadoras) e 
de pobreza laboral, dado que se continua a empobrecer a trabalhar, sendo as mulheres que 
continuam a auferir maioritariamente o salário mínimo nacional e as mais baixas pensões de 
reforma. Estão também refletidas na prevalência das descriminações salariais e na 
desvalorização das atividades profissionais e qualificações das mulheres. As descriminações 
estão igualmente presentes na pressão, intimidação e nas diversas formas de assédio no 
trabalho e na desregulação desenfreada dos horários de trabalho, obstaculizando a conciliação 
do trabalho com a vida familiar e pessoal.-----------------------------------------------------------------------
Para eliminarmos a violência, há que combater as suas causas e os seus responsáveis, na vida e 
no trabalho, em todos os dias do ano, até que assinalar esta data não seja mais necessário.”, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Fernanda Pereira (PSD) apresentou a seguinte Declaração Política:---------------------------
“Neste dia para a Eliminação da Violência Doméstica Contra as Mulheres é preciso também 
dizer que a violência doméstica continua a ser um flagelo demasiado grande para que as 
mulheres possam suportar. No entanto, ele não é só perpetrado pelos cônjuges mas também 
muitas vezes pelos seus próprios filhos. Em situação de monoparentalidade e muitas outras, 
há situações em que as mães acabam por ser uma espécie de escravas dos desejos dos filhos e 
acalentam-lhes todas as vontades sem restrições nem reservas. Muitas vezes esta atitude 
forma adultos cheios de vícios e cheios de ausência de empatia para com todas as pessoas que 
os rodeiam. Há mulheres, inclusive na nossa cidade, que são vítimas destes filhos, egoístas e 
que não olham, a meios para atingir os seus fins que normalmente passa exclusivamente pela 
satisfação dos seus vícios. Estas mulheres quando confrontadas com a denúncia dos outros, 
porque se trata de um crime público, simplesmente o desmentem para que os seus filhos não 
carreguem o cadastro sujo, como já ouviu dizer.--------------------------------------------------------------
Cabe a cada um de nós ajudar a resolver este assunto e apenas denunciando já estamos a 
fazer um grande serviço que é um verdadeiro ato de democracia e de cidadania.-------------------
Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar.”, disse.----------------------------------------------------  
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O eleito Pedro Frazão (CDU) apresentou a seguinte Moção:------------------------------------------------
“As Nações Unidas adotaram por unanimidade, em 20 de novembro de 1989, a Convenção 
sobre os Direitos das Crianças, cujo conteúdo enuncia um conjunto significativo de direitos 
fundamentais, de abrangência muito ampla ao integrar direitos civis e políticos, extensivos aos 
âmbitos económico, social e cultural, que regula, em princípio, a forma como a sociedade deve 
tratar a criança, particularmente através da aplicação, por parte dos Estados, de disposições 
que protejam a criança.----------------------------------------------------------------------------------------------
A CDC equivale a um verdadeiro tratado, em matéria de direitos humanos, que colheu, no 
plano internacional, o maior consenso de sempre, com o nível de ratificação mais elevado de 
que há memória.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
A CDC não se revesta apenas de grande importância pela dimensão declarativa que assume, 
mas principalmente pelo que objetiva, pois representa um vínculo jurídico para os estados que 
a subscreveram, traduzindo-se num meio de afirmação e de construção de uma sociedade 
mais justa, humana e progressista. Para além do enquadramento resultante da adequação das 
normas de Direito interno dos países às consagradas na Convenção, a questão central coloca-
se na promoção efetiva e na proteção eficaz dos direitos e Liberdades nela reconhecidos.--------
À exceção de um país que ainda não ratificou a Convenção sobre os Direitos da Criança, os 
Estados Unidos da América, todos os outros, ao subscrevê-la, atribuem a este tratado 
internacional um papel de relevância, enquanto instrumento legal de natureza universal. O 
nosso país ratificou a Convenção em 21 de setembro de 1990.--------------------------------------------
A aplicação prática da Convenção abre portas à construção de uma sociedade com mais justiça 
social, a partir dos quatro princípios fundamentais, reconhecidos pela UNICEF, como pilares 
básicos relacionados com todos os outros direitos das crianças:------------------------------------------
O princípio da não descriminação, que visa assegurar a todas as crianças o desenvolvimento do 
seu potencial, em todas as circunstâncias, em qualquer momento e em qualquer parte do 
mundo;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O princípio do interesse superior da criança, para que se assuma como pressuposto em todas 
as ações que lhe digam respeito;-----------------------------------------------------------------------------------
O princípio da sobrevivência e desenvolvimento, com vista ao reconhecimento da importância 
vital de garantir o acesso a serviços básicos e a igualdade de oportunidades, para que as 
crianças possam progredir plenamente;-------------------------------------------------------------------------
O princípio de assegurar o direito de opinião da criança, significando que a sua voz deve ser 
ouvida e tida em conta em todos os assuntos com ela relacionados.------------------------------------
Assim, destacam-se: os direitos da criança à sobrevivência, através da garantia a cuidados 
adequados; os direitos para assegurar o desenvolvimento da criança, baseada por exemplo no 
acesso à educação; os direitos à proteção, designadamente contra a exploração; os direitos de 
participação, por via do direito de expressão da sua própria opinião.------------------------------------
Cientes de que muito há ainda por fazer, porque a afirmação dos direitos da criança 
corresponde a um processo que se constrói todos os dias, assinalar a Convenção como um 
marco importante do direito internacional é uma forma de promover um mundo mais justo e 
humano.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aproveita-se igualmente este momento para homenagear a figura de Eglantyne Jebb, que 
escreveu em 1924, o texto que serviu de base para a Convenção dos Direitos da Criança da 
ONU. Esta professora britânica mudou o panorama ao contribuir para o texto aprovado por 
unanimidade pela Liga das Nações, a antecessora das Nações Unidas, conhecido como a 
Declaração de genebra para os Direitos das Crianças. Disse um dia: “A única língua 
internacional do mundo é o choro de uma criança.” Até 1924, não havia padrões de proteção 
para crianças ao nível internacional. O texto inspirou a Declaração Universal pelos Direitos da 
Criança, assinada pelas nações unidas há 60 anos, em 20 de novembro de 1959. O documento 
composto por dez tópicos é, por sua vez, a base da Convenção sobre os Direitos da Criança, o 
instrumento de direitos humanos mais consensual da história, Desde que foi assinado na 
assembleia Geral da ONU, em, 1989, o texto foi ratificado por 196 países.-----------------------------
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assinalando essa data, a Assembleia Municipal de Beja, reunida em sessão ordinária a 25 de 
novembro de 2019, delibera enviar, a todas as entidades do Concelho que cuidam diariamente 
das crianças, um agradecimento profundo pela importante missão que empreendem.”, disse.-- 
 
Colocada à votação foi a Moção, aprovada por unanimidade.-------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à ordem do dia.---------------------------------- 
 
 

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

 
 

3.1. – Relatório da Atividade Municipal e questões ao executivo 
municipal;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento passou-se ao ponto 
seguinte.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

3.2. – Proposta de aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento 
da Câmara Municipal de Beja para o ano 2020;---------------------------------------------- 

 
Presente as Grandes Opções do Plano e Orçamento da Câmara Municipal de Beja para o ano 
2020, o senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, deu as seguintes notas:------------------------
Este orçamento em termos de valor global apresenta uma pequena diferença de 4.000,00 € 
relativamente ao do ano passado.---------------------------------------------------------------------------------
Salientou os seguintes pontos:-------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao orçamento do ano passado apresenta mais 1.000.000,00 € de despesa de 
capital e menos 1.000.000,00 € de despesa corrente, o que na opinião do executivo é o 
caminho correto na medida em que se afeta mais verba para investimento e menos para 
despesa corrente.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procurou-se também dotar as rubricas, nomeadamente a despesa com o seu valor efetivo para 
que não haja necessidade de se proceder a correções imediatas devido a suborçamentações.---
A margem de manobra deste orçamento é muito curta e estreita, isto é, com tudo aquilo que 
se propõem colocar em prática nos próximos dois anos mas a começar já em 2020, mesmo 
com as verbas de financiamento e candidaturas obtidas nestes dois anos para as obras de 
remodelação que se pretendem realizar, as verbas da tesouraria da Câmara Municipal de Beja 
ficam também muito absorvidas pela parte complementar dos valores não financiados, daí 
terem dito a todos os partidos que receberam que não havia grande margem para prometer 
muito mais uma vez que dificilmente depois seria exequível.----------------------------------------------
Em termos daquilo que foi o programa eleitoral apresentado em 2017, muitas das propostas 
estão vertidas neste orçamento mas entretanto constam mais algumas que não faziam parte 
do mesmo e que entretanto foram surgindo.-------------------------------------------------------------------
Constam também neste orçamento verbas com distribuição plurianual para 2020 e 2021, 
nomeadamente para o Centro de Artes e Arqueologia, Mercado Municipal de Beja, edifício 
conhecido em Beja como Modas Felício, edifício nº 29 da Praça da República, reabilitação do 
logradouro do Clube Bejense, Zona de Acolhimento Empresarial Norte, Percursos Acessíveis, 
edifício do CEBAL, Parque Fluvial dos Cinco Réis, Piscinas Descobertas, reabilitação do Parque 
de Campismo, abrigos de autocarros, Estrada Municipal 529, etc..---------------------------------------
Este é orçamento do executivo PS, evidentemente que se fosse ocupado pela CDU, PSD ou BE 
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apresentaria contornos diferentes outros eventualmente comuns mas é desta diferença de 
opções que vive a democracia, estas são as deles, fazem-no de forma consciente, é um 
orçamento tão real quanto possível e que cumpre aquilo que pensam ser o futuro do Concelho 
de Beja que é a sua renovação, reabilitação e melhoramento progressivo sendo que vai ainda 
conhecer alguns ajustamentos como por exemplo enquadrar uma receita de cerca 200.000,00 
€ que o Município vai receber correspondente a 7,5% das receitas do IVA da restauração, 
alojamento, água, etc., que foi comunicada pela DGAL já depois do documento aprovado em 
reunião de câmara, enquadrar a despesa da iniciativa “Palavras Andarilhas”, lapso que foi 
detetado mais tarde e também a transferência do Orçamento Geral do Estado que nem sequer 
ainda foi apresentado e por conseguinte não se sabe qual vai ser a verba a receber, disse.------- 
 
O eleito João Dias (CDU) fez a seguinte intervenção:----------------------------------------------------------
“Aproximamo-nos a passos largos de um novo ano, os documentos vindos a esta assembleia 
são disso prova; assim, é tempo de fazer balanços sobre a prossecução das políticas e 
intervenções desta Câmara Municipal. Nesta perspetiva de avaliação, é importante realçar a 
existência de sinais inequívocos, percecionados por um número crescente de munícipes, de 
falta de estratégia e a adoção de posturas de más práticas na gestão da autarquia e das 
relações institucionais. A CDU não se regozija com esta situação, porque em causa estão 
oportunidades perdidas ao nível do desenvolvimento da cidade e do concelho, está em causa a 
falta de credibilidade da cidade e do concelho no exterior e, com forte pertinência, está em 
causa a penalização que representam as atitudes e posturas decorrentes da condução da 
política e posição institucional assumidas sobretudo pelo Presidente, na força anímica e na 
autoestima dos bejenses. A linha comum de atuação, que conduz à falta de estratégia e ao 
exercício de más práticas, deve-se, em grande parte:--------------------------------------------------------
À inabilidade e inexperiência no tratamento de determinados dossiers (o caso mais gritante 

refere-se à passividade na atuação em defesa da saúde pública inerente à intensificação da agricultura 

junto das áreas residenciais);-------------------------------------------------------------------------------------------
A opções de relacionamento com os interesses dos munícipes, privilegiando claramente 
posições que dificilmente têm justificação legal, e muito menos moral, de alguns agentes 
económicos, em detrimento de determinados valores comuns e de natureza eminentemente 
pública e social, como é o caso das condições de vida e saúde das populações. A própria 
legislação europeia prevê a legitimidade na tomada de medidas quando em causa estão 
fenómenos desconhecidos ou pouco claros, através da presunção de prevalência de efeitos 
negativos por via da aplicação do princípio da precaução;--------------------------------------------------
A posição sistemática de não acolher as justas reivindicações dos trabalhadores do Município, 
numa altura em a coesão laboral é extremamente importante face às dificuldades humanas e 
materiais prevalecentes ao nível do funcionamento da Câmara, com problemas inerentes à 
falta de pessoal e ao alargamento de competências e áreas de intervenção municipal. Mas há 
mais nesta matéria: paralelamente com a desvalorização dos técnicos e trabalhadores do 
Município são feitos contratos, alguns leoninos, com empresas e pessoas individuais para a 
prestação de determinados serviços;-----------------------------------------------------------------------------
A postura de não colocar frontalmente as questões ao Governo relativamente aos grandes 
investimentos necessários ao desenvolvimento da cidade e do concelho, como de resto fazem 
outros municípios do PS, e a assunção de uma posição de mero conformismo com os ditames 
oriundos da Administração Central nesta e em outras questões;-----------------------------------------
A ausência completa de uma magistratura de influência minimamente eficaz que possa atrair 
investimento, resolver as grandes carências infraestruturais e ultrapassar bloqueios 
relacionados com projetos de investimentos estruturantes, como são os casos do IP8 e 
Aeroporto – mas há outros – em que, qualquer notícia que vem a lume, ou é para justificar o 
injustificável, ou para dar conta da desistência ou adiamento de projetos;----------------------------
A desconsideração dos movimentos de opinião, como demonstra a falta de apoio a iniciativas 
em defesa dos interesses do Concelho e de Beja;-------------------------------------------------------------
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A banalização de iniciativas autárquicas, através de um empolamento de resultados muito 
superior aos reais impactos que de facto têm, como meio de ofuscar efetivamente a estratégia 
que não têm, falando delas como se de estratégicas se tratassem. A consequência é a 
descredibilização da função autárquica e a menorização do papel do município;---------------------
A ausência de um rumo estratégico, devidamente concertado em diferentes domínios, como 
clarividência de objetivos, programação de intervenções a executar, meios a mobilizar e 
entidades a envolver. A maioria das iniciativas executadas pelo atual Executivo inserem-se em 
projetos que decorrem de compromissos perspetivados pelo mandato da CDU, as que estão 
em perspetiva e que se conhecem como da autoria do atual Executivo são projetadas, de 
forma avulsa e sem conteúdo estruturante evidente, e são desencadeadas com a preocupação 
de se demarcarem da estratégia de desenvolvimento urbano prevista ou perspetivada pelo 
Executivo anterior. Ora, quando as iniciativas são boas e coerentes com a valorização e 
desenvolvimento do concelho e da cidade, há que as prosseguir, porque os louros e os 
benefícios são para as populações e para o território, não para os executivos porque são 
eleitos justamente para isso.----------------------------------------------------------------------------------------
Neste sentido, é oportuno dizer que a cidade e o Concelho efetivamente estão a mudar, mas, 
nos âmbitos que dependem da Câmara, estão a mudar para pior. Este é o enquadramento de 
base que determina a manifestação de voto a apresentar pela CDU nesta Assembleia, que será 
de abstenção, para não obstaculizar o funcionamento da Câmara.”, disse.---------------------------- 
 
O senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Matias, Leonel Rato (PSMCT) fez a seguinte 
intervenção:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Como Presidente de uma Junta de Freguesia rural, sinto que há uma descriminação negativa 
em relação à cidade. Analisando a proposta de orçamento verificamos que a única obra 
claramente definida de beneficiação de uma freguesia rural é na Estrada Municipal 529 de 
Mombeja-Santa Vitória-Mina da Juliana a qual vai ser paga em anos futuros.-------------------------
Todos os restantes investimentos surgem num pacote indiferenciadamente indefinido e 
claramente insuficiente. Por exemplo: arranjos exteriores de espaços: 50.000,00 €, para obras 
urbanas, duas uniões de freguesias; 50.000,00 € para freguesias rurais, seis freguesias quatro 
uniões de freguesias. É irrisória a verba prevista nos protocolos com as freguesias, 5.000,00 €. 
Também é irrisória a discriminação das verbas para as freguesias conhecendo-se apenas o 
valor global, 1.290.000,00 €. Por exemplo não lhe foi dada qualquer resposta à proposta de 
transferência de competências aprovada por unanimidade, apresentada de 17 de junho de 
2019, na Assembleia de Freguesia de São Matias. Será que vale a pena continuar a fazer 
propostas? Perante isto não irão votar favoravelmente este orçamento.”, disse.-------------------- 
 
A eleita Fernanda Pereira (PSD) relativamente às Grandes Opções do Plano, na página 3 – 
Ordenamento do Território, Reabilitação e Qualificação – e quando se refere parques de 
estacionamento, perguntou ao senhor Presidente da Câmara se está equacionado nesta verba 
a possibilidade de algum arranjo na zona de terra batida por trás do Castelo de Beja que está 
num estado de degradação enorme.------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos Bombeiros Voluntários é opinião do PSD que devia ser previsto em sede de 
orçamento algumas reduções e benefícios, nomeadamente redução em todos os tarifários 
municipais e isenção em todos os equipamentos municipais de caráter lúdico que incluem 
feiras, concertos e equipamentos desportivos municipais, disse.----------------------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE) fez a seguinte intervenção:--------------------------------------------------------
“O executivo teve desde o início de fevereiro a proposta de regulamento do Orçamento 
participativo, realizada conforme aprovação desta Assembleia pelo Grupo de Trabalho 
constituído no âmbito deste órgão. A demora imprimida ao processo é da inteira 
responsabilidade do executivo, que afinal parece ter levado todo este tempo para realizar uma 
proposta alternativa que subverte todo o trabalho realizado pelo Grupo de Trabalho. Acresce 
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que no orçamento não encontramos qualquer verba destinada às necessidades de 
implementação do Orçamento Participativo, divulgação e outras atividades de organização 
para concretizar, pelo menos em 2021 o Orçamento Participativo. Tendo isto em conta não 
tem o BE outra hipótese se não votar contra.”, disse.-------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que as posições das forças políticas 
ficaram claras nas intervenções dos respetivos oradores, contudo quis fazer as seguintes 
observações:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ao eleito João Dias disse apenas que este foi o Concelho que o executivo herdou. Recordou 
umas palavras do Dr. Francisco Santos no lançamento da sua segunda candidatura à Câmara 
Municipal que dizia que agora é que ia ser e que Beja ia entrar num estado de 
desenvolvimento que iria ser a melhor cidade do Alentejo e das melhores do país, mas depois 
veio o PS e estragou tudo e agora no anterior mandato foi igual, estava tudo lançado para 
sermos a grande cidade do país mas chegou o PS e voltou a estragar tudo novamente. Foi o 
eleitorado que assim o quis, às vezes é um pouco ingrato e não consegue ter uma perspetiva 
de desenvolvimento tão estruturante como aquela que a CDU apresenta. Disse que a Câmara 
Municipal de Beja é uma instituição bastante credível em toda a parte, como o executivo 
anterior também tinha e portanto daquilo que tem conhecimento essa credibilidade não está 
beliscada. Naturalmente que nem sempre tudo corre bem, lutam com as armas que têm e 
fazem o melhor que podem com a certeza que são um executivo de diálogo com todas as 
instituições umas vezes com sucesso, outras não, mas houve executivos que se quiseram 
afirmar como de protesto e o certo é que não ganharam rigorosamente nada. Depois, ficou um 
pouco surpreendido foi dito que este é um executivo de contratos leoninos com amigos, ou 
seja, o eleito deveria esclarecer esta afirmação, que contratos leoninos são esses para 
poderem eventualmente comparar com contratos do passado porque essas coisas, na sua 
opinião, não podem ser ditas assim de ânimo leve.-----------------------------------------------------------
Relativamente à intervenção do senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Matias e à 
proposta apresentada, a Câmara Municipal tem estado a recalcular os valores a transferir para 
as freguesias, nomeadamente também no âmbito das transferências de competências mas é 
um exercício muito difícil porque se forem aplicar exatamente o modelo que vigora e como 
está estruturado neste momento no concelho de Beja, as freguesias mais pequenas iriam 
receber ainda menos e as freguesias grandes iriam receber mais e portanto é precisamente 
para evitar que isso suceda que os cálculos estão a ser revistos. Der qualquer forma, já tinham 
transmitido que aquilo que a freguesia de São Matias inicialmente pediu, designadamente que 
o apoio fosse quase praticamente duplicado, é manifestamente impossível, não há meios 
financeiros de subir dos atuais 1.300.000,00 € de apoio para as Juntas para 2.6000.000,00 €, 
isto é, nessa altura convidaria o senhor Presidente da junta a tomar conta da Câmara 
Municipal de Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão levantada pela eleita Fernanda Pereira, nomeadamente sobre a 
requalificação do parque de estacionamento por trás do Castelo de Beja, informou que 
concorda que o mesmo precisa de intervenção mas não lhe consegue dizer se é um dos 
parques que está previsto. Neste momento existem mais dois na cidade em muito mau estado 
mas a prioridade neste mandato são os arruamentos e as estradas que ligam freguesias entre 
elas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao sentido de voto expressado pelo Bloco de Esquerda, o Regulamento do 
Orçamento Participativo vai ser votado mais adiante e se for aprovado crê que existem 
condições para avançar com o mesmo já em 2020 ainda que não haja aqui uma especificação 
orçamental, mas se o Bloco de Esquerda apresenta só essa condição para votar contra tudo o 
resto que está planeado para o Concelho considera ser uma perspetiva muito redutora do 
Bloco de Esquerda para a política municipal, disse.----------------------------------------------------------- 
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O eleito João Dias (CDU) referiu querer dirigir-se ao senhor Paulo Arsénio com muito respeito 
pelo seu trabalho e aliás a intervenção que fez foi precisamente no entendimento respeitoso 
naquilo que é a intervenção democrática de um Presidente de Câmara mas também 
respeitando aquilo que é a apreciação crítica que qualquer membro desta Assembleia pode 
expressar. Deixou bem claro que a única coisa que referiu está bem claro “contratos alguns 
leoninos com empresas e pessoas individuais”, jamais se referiu a “amigos” e se o senhor 
Presidente referiu a palavra será porque se calhar a sua consciência o fez falar dessa forma.----
Disse que a CDU tem uma apreciação responsável relativamente ao Orçamento e tendo em 
consideração até a manifestação dos sentidos de voto aqui expressados a situação seria 
problemática não fosse a abstenção que a CDU vai apresentar para não inviabilizar o normal 
decurso dos trabalhos da Câmara Municipal.-------------------------------------------------------------------
Disse também que têm bastante orgulho naquilo que foi o trabalho do executivo anterior, 
contrariamente à situação económica que o atual executivo herdou com um saldo positivo, o 
anterior herdou uma situação bastante difícil com um saldo absolutamente negativo, com 
pagamentos a fornecedores atrasados e dilatados no tempo, e sobre isto gostariam de saber 
qual o prazo para pagamento a fornecedores atualmente praticado que era ao dia. Para além 
disto deixaram condições jamais encontradas noutro município, quando se vive um momento 
que em termos de acesso a fundos comunitários para asfaltamento não há, com uma central 
de massas asfálticas que custou milhares de euros e que permite dar condições para recuperar 
muitas das infraestruturas rodoviárias, portanto Senhor Presidente, entendem que não se 
deve desvalorizar o que herdou porque a tentativa de ironia não saiu bem uma vez que a 
verdade é que a CDU se orgulha daquilo que fez e os resultados eleitorais respeitam-nos 
sempre mas também aceite aquilo que é uma crítica construtiva que não podem deixar de 
fazer por ser a responsabilidade que têm para com os munícipes, disse.------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que quando tentou há pouco ironizar 
foi por entender que a política não deixa de ser um ato de grande seriedade quando por vezes 
se ironiza.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às contas da Câmara Municipal de Beja e recuando-se ao passado, a situação 
que diz ter sido agora transmitida foi substancialmente melhor daquela que a CDU herdou, mas 
e não estando aqui a defender a pessoa, a situação que Jorge Pulido Valente herdou foi mais 
difícil que a que o executivo anterior herdou, Foi uma situação que obrigou a cortes muito 
significativos nas verbas para o movimento associativo e desportivo que certamente não foi 
uma decisão tomada de ânimo leve mas houve outra regra que obrigou a que as contas fossem 
muito melhores, nomeadamente a Lei dos Compromissos, que se iniciou a meio do mandato 
2009/2013, que obrigou que os pagamentos fossem reduzidos em centenas de dias em todas 
as Câmara Municipais do país ao Estado e que foi a grande tampa que levou os municípios a 
adotar outros comportamentos que têm de ser seguidos à risca. Hoje também os órgãos 
municipais são fiscalizados por várias instituições que faz com as coisas sejam necessariamente 
diferentes, nem sempre foi assim e quando por vezes refere que o Município já teve 
orçamentos de 47.000.000,00 € com despesa cabimentada e com receita na ordem dos 
23.000.000,00 €, que desencadeou na altura um aperto substancial para a Câmara Municipal 
de Beja que se tentou ultrapassar através do PAEL e do PAEL II, cuja adesão foi sucessivamente 
reprovada na Assembleia Municipal de Beja, mas enfim são histórias de outros tempos e 
apenas para repor alguma memória e não para procurar ter ou não razão. Disse ainda ao eleito 
João Dias que as críticas que lhes fazem são encaradas com a maior seriedade e tomadas em 
consideração para procurarem melhor a sua ação à frente do Municipio de Beja.-------------------
Em resposta à questão colocada informou que a Câmara Municipal de Beja neste momento 
tem um prazo médio de pagamento aos fornecedores de 11 dias que é exatamente igual 
àquele que herdaram.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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O senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Matias, Leonel Rato (PSMCT) referiu que a 
proposta que apresentou foi uma base para futura discussão e por ventura chegar a um 
acordo mas para isso tem que haver diálogo porque nestes últimos cinco anos a Junta foi 
chamada para dar a sua opinião sobre o orçamento e fazer propostas, contudo este ano, 
quando chegaram à reunião o documento estava completamente elaborado, portanto quase 
que não valeu a pena terem ido à reunião.----------------------------------------------------------------------
Quanto a ser Presidente de Câmara disse que ao senhor Presidente que pode ficar descansado 
que essa não é a sua ambição.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu ao senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de São Matias que a Câmara Municipal reuniu com todas as freguesias à 
sensivelmente um ano atrás e sabe perfeitamente quais as necessidades de cada uma, que não 
são necessariamente todas iguais e sabe exatamente aquilo que vai ser intervencionado em 
2020. Não é sua prática criar expetativas acrescidas que depois não possa cumprir e estar a 
acrescentar coisas no orçamento que não seriam exequíveis preferiu manter-se dentro da 
realidade, mas a Câmara Municipal está a dar um contributo na conclusão da Casa Mortuária, 
num projeto de um dos Largos para ser encontrada uma mobilidade mais fácil e portanto as 
necessidades estão bem identificadas e conseguirão concretizar algumas a muito breve prazo, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação foram as Grandes Opções do Plano e Orçamento da Câmara Municipal de 
Beja para o ano 2020, aprovadas por maioria com 15 votos a favor da bancada do PS, 15 
abstenções das bancadas da CDU e PSD e 2 votos contra das bancadas do BE e PSMCT.----------- 
 
A eleita Susana Correia (CDU) apresentou a seguinte Declaração de Voto:-----------------------------
“Na intervenção inicial sobre a discussão deste ponto explicitámos já as razões de caráter 
genérico que levaram à nossa opção de abstenção no que respeita às Grandes Opções do 
Plano e Orçamento da Câmara Municipal de Beja para o ano 2020, ou seja, a falta de uma 
visão estratégica, coerente e articulada que promova um efetivo e harmonioso 
desenvolvimento de todo o nosso concelho.-------------------------------------------------------------------
Visa assim, a presente Declaração de Voto, particularizar alguns dos aspetos que consideramos 
não se encontrarem espelhados neste documento e que também serviram de fundamento ao 
nosso sentido de voto:------------------------------------------------------------------------------------------------
A quebra, diversidade e qualidade das manifestações culturais promovidas pela Câmara 
Municipal de Beja;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
O desinvestimento em componentes importantes como o setor equestre no certame que veio 
substituir a RuralBeja;-------------------------------------------------------------------------------------------------
O atraso na implementação de projetos que já se encontravam perspetivados ou em curso 
como o Centro de Arqueologia, as obras no Museu Regional ou os Percursos Acessíveis no 
Centro Histórico;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
O aparente abandono ou adiar eterno de outros projetos estruturantes para uma estratégia 
articulada de desenvolvimento e revitalização do Centro Histórico e da cidade como o Museu 
da Banda Desenhada, o Centro Multicultural, a criação do Gabinete do Centro Histórico, o 
projeto para o Flávio dos Santos, a construção de mais um campo relvado junto ao Complexo 
Desportivo Fernando Mamede de forma a possibilitar a criação de um Centro de Treinos, o 
Pavilhão Desportivo, a requalificação no Bairro dos Moinhos e a continuação da intervenção 
no Bairro Social, a ligação do Bairro do Pelame à Rua Sousa Porto e a continuidade do projeto 
da Rua da Lavoura para a Zona Industrial com a passagem superior de ligação ao Bairro de São 
Miguel;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A não continuidade do desenvolvimento dos procedimentos necessários à implementação do 
Parque Fluvial do Guadiana e o aproveitamento da linha férrea desativada como vetores de 
dinamização económica e turística da Região;-----------------------------------------------------------------
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O abandono de uma estratégia de captação e fixação de empresas, nomeadamente ao onerar 
os investidores com o pagamento de infraestruturas e a não criação de medidas ou políticas de 
incentivo para captar o investimento de micro, pequenas e médias empresas para o 
Concelho.”, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

3.3. – Proposta de aprovação de Mapa de Pessoal da Câmara Municipal 
de Beja para o ano 2020;----------------------------------------------------------------------------------- 

 
A eleita Cristina Barata (CDU) fez a seguinte intervenção:---------------------------------------------------
“Segundo a informação que o executivo municipal fez chegar relativamente a esta matéria, 
constata-se que apesar da possibilidade da contratação para fazer face às necessidades, 
continua a verificar-se uma aposta no recrutamento de técnicos superiores e assistentes 
técnicos reduzindo-se postos de trabalho previstos para assistentes operacionais. Numa 
análise mais profunda ao documento é possível verificar que ao nível de assistentes 
operacionais esta proposta apresenta o número mais baixo de sempre quando se pretende 
suprimir as deficiências que se encontra nos serviços atualmente.---------------------------------------
Na opinião do Grupo da CDU não se justifica que perante a possibilidade de contratar pessoal, 
ao contrário do que vigorou no tempo da troika, em que as Câmaras Municipais estava 
obrigadas a reduzir pessoal numa proporção de cerca 2% ao ano, se continue a optar por 
resolver os problemas de forma permanente e que se continue a apostar por soluções que 
passam pela precariedade laboral. Tal facto, torna-se no nosso entendimento preocupante, 
dado que para fazer face aos problemas principalmente de higiene e limpeza urbana, o 
Município terá, uma vez mais, de socorrer-se de empresas de trabalho temporário, 
promovendo assim a precariedade dos trabalhadores que tão baixo salário auferem.--------------
Por outro lado, não é justificável que desde há dois anos se apresente uma proposta que 
aumenta em cerca de 25% o número de técnicos superiores, muitos deles agraciados com 
mudanças de categoria enquanto paralelamente se prescinde do conhecimento e experiência 
de um conjunto de técnicos que estão na autarquia e que já faziam parte da sua estrutura 
orgânica.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, perante tais evidências, entende o Grupo da CDU na Assembleia Municipal de Beja que 
em relação ao Mapa de Pessoal, não pode ser tomada outra posição que não seja votar 
contra.”, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Fernanda Pereira (PSD) ao ler o conteúdo funcional dos técnicos superiores do 
Gabinete Jurídico e se as suas funções são instruir processos de contraordenação, instruir 
processos disciplinares, preparar regulamentos, prestar apoio em, processos judiciais, prestar 
assistência jurídica aos órgãos municipais, etc., que se têm vindo a acumular ao longos dos 
anos havendo necessidade de reforçar o quadro nesta área, perguntou como é que se justifica 
que em vez de se abrir concurso para uma pessoa nesta área se vá fazer uma aquisição de 
serviços, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, começou por dar conhecimento que a Câmara 
Municipal de Beja tinha, no dia 31 de outubro de 2019, 473 funcionários, dos quais 63 são 
técnicos superiores (13%), 114 são assistentes técnicos (24%), 4 fiscais municipais e 6 
elementos de informática, estes autonomizou-os por serem carreiras próprias e 286 
assistentes operacionais (61%), portanto isto de alguma forma desmente o argumento que a 
Câmara municipal possa ter aqui uma desproporção entre os técnicos superiores e os 
assistentes operacionais porque para cada técnico superior há cinco assistentes operacionais.--
Estão a decorrer concursos para admissão de pessoas para a proteção civil, dois canalizadores, 
dois eletricistas, um carpinteiro, dois pedreiros, dois asfaltadores, um carregador para o apoio 
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de iniciativas e eventos e doze cantoneiros de limpeza e se se revelar necessário que entre 
mais pessoal a Câmara Municipal tem 18 meses para o fazer por via da bolsa de recrutamento 
que existe.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para este mapa de pessoal que se propõe, abriu-se mais umas vagas para assistentes 
operacionais, nomeadamente para pintor, para o Serviço Municipal de Proteção Civil estão a 
abrir mais uma vaga na bolsa de recrutamento e nos auxiliares de ação educativa, concurso 
que estava congelado do executivo anterior, estavam previstas cinco contratações, já vão em 
dez e agora propõe-se a abertura de mais duas caso o mapa seja aprovado, portanto continua 
a dar-se um relevo muito significativo ao pessoal operacional e se entrarem os técnicos 
superiores propostos e o pessoal operacional a percentagem 61%-13% irá inverter-se para 
64%-11% e se faltam aqui lugares então diga a CDU que concursos são estritamente 
necessários e que a Câmara Municipal de Beja por ventura terá negligenciado e o executivo 
estará com certeza disponível para ouvir e eventualmente considerar a abertura dos mesmos 
se houver cabimento orçamental.---------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao trabalho precário leu o seguinte comunicado, de 01 de outubro de 2019, da 
Câmara Municipal de Évora: “A Câmara Municipal de Évora, anuncia o reforço da limpeza 
pública na cidade com a colocação no terreno de brigadas adicionais e de mão-de-obra 
externa. Segundo o Município, os meios existentes foram reforçados através da colocação no 
terreno de brigadas adicionais de limpeza manual e mecânica. O trabalho, que consiste 
maioritariamente no corte de ervas e na varredura, estando a desenvolver-se em simultâneo 
por várias zonas e bairros da cidade. O Município garante que devido à insuficiência de meios 
próprios, nomeadamente por carência de recursos humanos, foi necessário recorrer a 
contratação externa para reforço da capacidade de intervenção…”. Perguntou se isto também 
é mão-de-obra precária ou se a mão-de-obra precária é só em Beja. Diz também que “…Esta 
contratação externa, que se previa iniciar em junho, só agora foi possível concretizar (outubro) 
porque só agora se conseguiu a mão de-obra necessária ao trabalho a efetuar. De acordo com 
a autarquia está também em fase final (tal como em Beja) o concurso para admissão de mais 20 
trabalhadores (a única diferença é que em Beja são 12) para o sector de higiene e limpeza. O 
Município reconhece que a proliferação de ervas e lixo na cidade deve-se a um conjunto de 
circunstâncias adversas, dificuldades financeiras redução de dezenas de trabalhadores sem 
que a Câmara pudesse contratar, suspensão do uso de herbicidas e dificuldade de contratação 
externa dos serviços por falta de mão-de-obra e crescimento dos depósitos ilegais de lixo.”, ou 
seja, quase que podia traduzir este comunicado para Beja porque os motivos são exatamente 
os mesmos nas duas autarquias independentemente de uma ser da CDU e outra do PS.-----------
Relativamente à questão efetuada pela eleita Fernanda Pereira informou que a mesma tem a 
ver com uma situação muito particular, isto é, o jurista que elabora os pareceres internos, dá 
apoio às reuniões de câmara, etc., Dr. Juvenal Cunha, irá atingir os 70 anos de idade no mês e 
março de 2020 e portanto terá de se reformar, portanto o que se está a providenciar é uma 
eventual abertura de concurso para substituição do jurista coordenador da equipa da Câmara 
Municipal de Beja, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Cristina Barata (CDU) quis dizer ao senhor Presidente da Câmara que o concurso para 
assistentes operacionais está a demorar muito tempo para as necessidades tão urgentes que o 
próprio reconheceu em assembleias anteriores. Por outro lado e quando se fala em bolsas de 
recrutamento parte do pressuposto que é trabalho precário portanto o senhor Presidente que 
entenda da forma que quiser porque com o mal dos outros pode ela bem, está na Assembleia 
Municipal de Beja e como tal aquilo que o senhor Presidente está a querer refutar, refute com 
situações nossas e não dos outros, disse.------------------------------------------------------------------------ 
 
Colocado à votação, foi o Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Beja para o ano 2020, 
aprovado por maioria com 15 votos a favor da bancada do PS, 3 abstenções das bancadas do 
BE, PSMCT e PSD e 14 votos contra da bancada da CDU.----------------------------------------------------- 
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3.4. – Proposta de fixação de impostos municipais a aplicar no Município 
de Beja em 2020 – 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%. Em 2018 foi fixado o 
valor de 0,34%.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2019, a fixação do valor de 0,33%, para os prédios urbanos.----------------------- 
 
Colocada à votação foi a proposta de fixação do valor de 0,33% de taxa de IMI para os prédios 
urbanos, aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------- 
 
Propõe-se também:---------------------------------------------------------------------------------------------------
Elevar, anualmente, ao triplo a taxa de IMI em vigor previstas para prédios urbanos que se 
encontrem em ruínas ou devolutos há mais de um ano, considerando-se devolutos ou em 
ruínas, os prédios como tal definidos em diploma próprio (de acordo com o previsto no nº 3 do 

artigo 112º do CIMI).----------------------------------------------------------------------------------------------------
Majoração em 30% da taxa de IMI em vigor a aplicar a prédios urbanos degradados, que 
independentemente da sua localização não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam 
perigar a segurança de pessoas e bens (nº 8 do artigo 112º do CIMI);-------------------------------------- 
 
A eleita Fernanda Pereira (PSD) perguntou quais os critérios aplicados para avaliar se os 
prédios estão suficientemente degradados para serem ou não majoradas as taxas de IMI.-------- 
 
O eleito Manuel Custódio (PS) quis apenas chamar a atenção para uma preocupação que tem, 
nomeadamente quem procura casa para comprar nas freguesias rurais acaba por não o fazer 
porque depois ao lado existem habitações completamente degradadas. Sendo o valor 
patrimonial dessas habitações muito abaixo dos 66.500,00 € e os rendimentos dos 
proprietários abaixo dos 15.3000,00 €, não pagam IMI, portanto esta medida não se aplica 
porque 30% x 0 dá 0, ou seja, não há nada que obrigue essas pessoas a vender ou arranjá-las 
pelo que deveria ser encontrada aqui uma medida para que as aldeias não fiquem cada vez 
mais desertas como já estão, disse.------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Beringel, Vítor Besugo (PS) referiu que este 
aumento proposto foi algo que sempre defendeu e quem exerce funções como ele sabe os 
problemas que existem. Todos os dias aparecem casos que são encaminhados para a autarquia 
de habitações a ruir que causam problemas aos vizinhos. Depois há o problema dos herdeiros, 
muitas destas habitações têm inúmeros herdeiros, depois à aqueles que infelizmente já 
faleceram e são os filhos e geram-se grandes imbróglios, portanto com este aumento 
provavelmente pensam duas vezes em juntar-se para vender as mesmas, daí votarem 
favoravelmente esta medida, disse.------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação foi a majoração em 30% da taxa de IMI em vigor a aplicar a prédios 
urbanos degradados, que independentemente da sua localização não cumpram 
satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens, aprovada por 
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maioria com 17 votos a favor das bancadas do PS, BE e PSMCT e 15 abstenções das bancadas 
da CDU e PSD.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A eleita Susana Correia (CDU) apresentou a seguinte Declaração de Voto:-----------------------------
“Considerando o Grupo da CDU que esta proposta deveria ter sido mais ponderada e refletida; 
Considerando que a mesma deveria ter sido divulgada e discutida em estreita articulação com 
os proprietários destes imóveis;-----------------------------------------------------------------------------------
Considerando que pode gerar aqui situações de injustiça e não obstante de estarem de acordo 
com a medida, irão abster-se neste ponto.”, disse.----------------------------------------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE) apresentou a seguinte Declaração de Voto:----------------------------------
“O Bloco de Esquerda votou favoravelmente esta proposta por considerá-la positiva, no 
entanto acham que faz falta a listagem desses prédios para uma aplicação criteriosa da 
mesma.”, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 2019, 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, 14 votos contra da 
bancada da CDU e 2 abstenções das bancadas do BE e PSMCT.-------------------------------------------- 
 
A eleita Susana Correia (CDU) apresentou a seguinte Declaração de Voto:-----------------------------
“Considerando esta medida, discriminatória, cega e injusta:-----------------------------------------------
Discriminatória, desde logo porque é uma redução que permite que imóveis com o mesmo 
valor patrimonial no mesmo concelho paguem IMI de valor diferente;----------------------------------
Cega porque a sua aplicação trata de uma forma igual 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 para valores de IRS com prédios 
que o valor não lhes permite beneficiar da isenção do artigo 48º do Estatuto dos Benefícios 
Fiscais, ou seja, prédios de reduzido valor patrimonial de contribuintes com baixos 
rendimentos, paguem IMI à taxa superior à das famílias com filhos mas com rendimentos e 
prédios de valor superior.--------------------------------------------------------------------------------------------
Não questionam a necessidade de uma revisão da legislação de tributação do património 
imobiliário de pessoas singulares, nomeadamente no que respeita a habitação própria e 
permanente, porém não será certamente esta a medida mais adequada para uma tributação 
justa e equitativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Face a estes pressupostos irão votar contra esta proposta.” disse.--------------------------------------- 
 
A eleita Margarida Duarte (PS) apresentou a seguinte Declaração de Voto:---------------------------
“Os munícipes sabem que podem contar com o Partido Socialista para honrar os 
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compromissos defendidos e apresentados, que as campanhas eleitorais não são exercícios 
onde se prometem mundos e fundos que depois se esquecem durante os quatro anos 
seguintes às eleições autárquicas.---------------------------------------------------------------------------------
2020, a ser aprovada esta proposta, será mais um ano que fica para história do nosso 
Concelho, o IMI volta a baixar consecutivamente de forma generalizada para todos e esta será 
novamente a taxa mais baixa em Beja. A juntar a esta excelente medida, que agrega todos, há 
ainda o coeficiente familiar que, sendo aprovado, beneficia as famílias progressivamente com 
mais filhos. Para quem os tem, sabe e não pode negar, que qualquer ajuda é sempre bem-
vinda, aliás este pensamento é partilhado pela CDU onde e citou, “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 de natalidade visando desagravar o valor do IMI para as 
famílias com um ou mais filhos…” por isso não se compreende como se defende uma posição 
efetivamente e agora onde realmente se pode fazer a diferença junto das famílias se pratique 
o seu contrário. Citou ainda que, de acordo com a CDU, “…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…” A CDU 

em Beja demite-se assim de fazer parte dessa sociedade.--------------------------------------------------
Assim, embora a CDU entenda não praticar o que defende, os munícipes podem confiar no que 
defende o Partido Socialista em Beja, esta não é uma medida de incentivo à natalidade como 
questionou a CDU na Assembleia Municipal de 26 de novembro de 2018, de onde foram 
retiradas estas citações quando o assunto foi discutido e votado, é sim uma medida de 
desafogo para as famílias que tenham filhos, voltou a citar “nasçam elas em contexto 
socioeconómico que for”, como tão bem defende mas não pratica a CDU.----------------------------
Também a majoração em 30% da taxa de IMI em vigor a aplicar a prédios urbanos degradados 
é uma medida importante e ousada. Assim se defende o Centro Histórico de Beja, o 
património deve ser salvaguardado por todos, sejam entidades públicas ou proprietários, uma 
vez que as nossas ações inevitavelmente afetam o próximo, positiva ou negativamente, neste 
complexo exercício que se chama viver em comunidade.---------------------------------------------------
Palavra dada, palavra honrada, assim se faz diferente e bem melhor. O Partido Socialista em 
Beja faz diferença na vida de todos nós.”, disse.--------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE) apresentou a seguinte Declaração de Voto:----------------------------------
“Relativamente a esta proposta o Bloco de Esquerda absteve-se por considerar que sempre é 
algum apoio que se dá às famílias.”, disse.---------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito João Dias (CDU) quis deixar claro que esta posição justifica-se por considerarem que 
este desconto que é feito no IMI familiar não chega aos mais carenciados, para já porque existe 
isenção para as famílias de baixo rendimentos e são essencialmente estas que precisam de 
apoio e não outras, assim como os imóveis com valor abaixo dos 66.000,00 € que também 
estão isentos, portanto nesse sentido entendem que se o valor de isenção do IMI fosse 
distribuído através da intervenção do trabalho autárquico, poderia chegar mais facilmente a 
todos os munícipes e aos munícipes com carências, porque preocupa-os os que têm 
rendimentos mais baixos e que esta proposta não lhes toca porque precisamente eles não 
pagam IMI, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Derrama (artigo 18º da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro)-------------------------------------------------
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 30 de novembro do ano 
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anterior ao da cobrança (conforme nº 17, do artigo 18º da Lei 73/2013, de 03 de setembro), na 
versão mais recente introduzida pela Lei nº 51/2018, de 16 de agosto.---------------------------------
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 
volume de negócios inferior a esse montante. Nos anos de 2016 e 2017 e 2018 foi fixada uma 
isenção para as empresas com volume de negócios inferior ou igual a 150.000,00 €.---------------
Propõe-se, para o ano de 2019, 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.---------------------------------------------- 
 
A eleita Fernanda Pereira (PSD) tendo em conta que as receitas da Derrama não têm sido 
subido exponencialmente como se esperava numa altura em que a economia está um pouco 
mais favorável, propôs que houvesse algum incentivo à instalação de empresas no Concelho 
como por exemplo a isenção durante algum tempo ou a diminuição da derrama sobre o lucro 
tributável, hipóteses que julga haver condições para o Município as aplicar, disse.------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que a Câmara Municipal de Beja tem 
um Espaço Empresa onde se dirigem empresários e perguntam muitas coisas da política do 
município e das políticas nacionais de apoio ao empreendedorismo e a questão da Derrama 
não tem sido colocada para vir ou deixar de vir para Beja embora não afaste a possibilidade 
que isso possa ter influência se for uma grande Empresa ou Grupo mas não tem sido o fator 
mais importante.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Este imposto revela grande irregularidade em termos de receita municipal e este aumento 
deve-se sobretudo a dois fatores, aumento de exportação do Concelho de Beja e o facto das 
grandes empresas terem de deixar uma parte da derrama em função do número de 
trabalhadores que têm em cada Concelho e não em função da sede social como era 
anteriormente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enquanto não houver um padrão com um índice de certeza acima de 1.000.000,00 € por ano 
julga que não é benéfico para o Concelho de Beja que se introduza aqui quase um choque 
fiscal como proposto para que a derrama possa descer e até ao final do mandato não 
tencionam fazê-lo, contudo em função das receitas que a derrama possa vir a apresentar no 
futuro e se mantiver acima do 1.000.000,00 €, admite eventualmente uma descida paulatina e 
progressiva deste imposto que permita às finanças locais não serem postas em causa, mas isso 
será revelado em campanha eleitoral, disse.------------------------------------------------------------------- 
 
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 31 
votos a favor das bancadas do PS, CDU, BE e PSMCT e 1 voto contra da bancada do PSD.---------- 
 
3. IRS (artigo 26º da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro)---------------------------------------------------------
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 e 2018 foi fixado uma participação de 5%.------------------------
Propõe-se, para 2019, 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 
unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



 

Página 22 de 28 
 

3.5. – Definição dos objetivos estratégicos para o biénio 2019/2020;--------- 

 
O Decreto-Regulamentar nº 18/2009, de 04 de setembro, procede à adaptação aos serviços da 
administração autárquica do Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho na 
Administração Pública, aprovado pela Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro.-------------------------
Encontra-se estabelecido no artigo 4º do referido Decreto-Regulamentar que o SIADAP se 
articula com o sistema de planeamento de cada entidade constituindo um instrumento de 
acompanhamento e avaliação do cumprimento dos objetivos estratégicos plurianuais 
determinado pelo órgão executivo e dos objetivos anuais e planos de atividades, baseado em 
indicadores de medida a obter pelos serviços.-----------------------------------------------------------------
Assim, deverão ser considerados os seguintes objetivos estratégicos para o biénio 2019/2020: 
OE 1 – Promover o desenvolvimento local e regional, reforçando a coesão social e territorial de 
forma sustentável;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
OE 2 – Prestar um serviço de qualidade na prossecução do interesse dos cidadãos;-----------------
OE 3 – Equilibrar a receita/despesa;-------------------------------------------------------------------------------
OE 4 – Aumentar a eficiência e a eficácia dos serviços.------------------------------------------------------- 
 
A eleita Susana Correia (CDU) referiu que percebem que esta proposta se integra nos objetivos 
exigidos pelo SIADAP, no entanto consideram que o documento enviado poderia ter sido 
acompanhado de uma introdução que justificasse sinteticamente os mesmos.-----------------------
Perguntou ainda se o biénio mencionado, 2019/2020, é um lapso e o biénio é 2020/2021 ou se 
houve um atraso na definição destes objetivos e eles correspondem efetivamente a 
2019/2020, porque não deixa de ser estranho que estes estejam a ser definidos em 25 de 
novembro de 2019 para o ano de 2019, disse.----------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que os objetivos estratégicos são 
mesmo para o biénio 2019/2020 uma vez que o outro biénio foi 2017/2018. O prazo ainda está 
a ser respeitado, isto é, desde que os trabalhadores tenham mais de um ano de avaliação o 
objetivo estratégico é válido, portanto, neste momento, os procedimentos estão a decorrer e 
o que atrasou um pouco o processo, embora estejam dentro do prazo, foi o facto de alguns 
serviços da Câmara Municipal de Beja nos objetivos 2017/2018 não terem respondido e se ter 
recorrido à avaliação por ponderação curricular tendo em conta que havia cerca de 150 
trabalhadores do Município de Beja que não tinham objetivos de avaliação previamente 
definidos o que dificultou de forma significativa a atribuição dos resultados finais do biénio 
anterior.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à informação admite que pudesse haver aqui uma introdução mais 
desenvolvida mas no fundo compreende-se que estes quatro objetivos são aqueles que a 
grande maioria dos municípios optam por ser fundamentais porque se prendem com a eficácia 
e eficiência dos serviços e com a resposta na prossecução do interesse dos cidadãos que é de 
facto aquilo que motiva a vida autárquica, disse.-------------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação foi a proposta de definição dos objetivos estratégicos para o biénio 
2019/2020 colocada à votação e aprovada por unanimidade.-------------------------------------------- 
 
 

3.6. – Relatório de Gestão do Município de Beja relativo ao 1º Semestre 
de 2019;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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 2019.------------
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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 2019, 
assim como da execução das Grandes Opções do Plano.----------------------------------------------------
O relatório apresenta o desempenho do Município ao nível orçamental, económico e 
financeiro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Execução orçamental:------------------------------------------------------------------------------------------------
No decurso do primeiro semestre de 2019, o orçamento municipal obteve as seguintes taxas 
de execução:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O montante de realização das receitas é de 12.634.390,46 €, o que corresponde a 36,82 %. As 
receitas correntes executadas são de 10.814.502,02 €, o que corresponde a uma execução de 
42,42 %. O valor executado das receitas de capital é de 1.204.506,50 €, que corresponde a 
uma execução de 14,68 %.-------------------------------------------------------------------------------------------
O montante de realização das despesas é de 11.752.404,52 €, que corresponde a um grau de 
realização global da despesa de 34,25 %. As despesas correntes registam uma execução de 
9.634.221,77 €, que corresponde a 43,39%. As despesas de capital registam um valor de 
2.118.182,75 €, que corresponde a uma execução de 17,49 %.--------------------------------------------
Execução da receita:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
As receitas arrecadadas no primeiro semestre de 2019, totalizaram 12.634.390,46 €, sendo 
596.834,20 € de saldo do ano anterior, 10.814.502,02 € de receitas correntes, 1.204.506,50 € 
de receitas de capital e 18.547,74 € de reposições não abatidas.-----------------------------------------
Execução da Despesa:------------------------------------------------------------------------------------------------
O montante global da despesa executada foi de 11.752.404,52 €, correspondentes a um grau 
de execução orçamental de 34,25%.------------------------------------------------------------------------------
A despesa efetuada, apresentou a seguinte estrutura:-------------------------------------------------------
Execução para as despesas Correntes: 9.634.221,77 €, que representa 43,39% do 
orçamentado;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Execução para as despesas de Capital: 2.118.182,75 €, que representa 17,49% do 
orçamentado;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em 2019, a despesa sofreu um acréscimo de 334.292,67 €, relativamente ao período 
homólogo, o que representa uma variação de 2,93 %, dos quais 104.713,60 € são referentes a 
redução de despesas de capital e 439.006,27 € se referem a um acréscimo de despesas 
correntes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção, foi tomado conhecimento 
do Relatório de Gestão do Município de Beja relativo ao 1º Semestre de 2019.---------------------- 
 
 

3.7. – Relatório de conclusões e recomendações de Auditoria sobre a 
situação económica e financeira do Município de Beja;-------------------------------- 

 
Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção foi tomado conhecimento 
do Relatório de conclusões e recomendações de Auditoria sobre a situação económica e 
financeira do Município de Beja, elaborado por Oliveira, Reis & Associados, SROC, Ldª.------------ 
 
 

3.8. – Autorização genérica para dispensa de autorização prévia da 
Assembleia Municipal no âmbito da Lei dos Compromissos;------------------------ 

 
Na sequência da autorização genérica para dispensa de autorização prévia da Assembleia 
Municipal no âmbito da Lei dos Compromissos, aprovada em Assembleia Municipal realizada 
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em 24 de setembro de 2018, informa-se os seguintes compromissos plurianuais assumidos ao 
abrigo da referida autorização genérica:------------------------------------------------------------------------- 
 

Nº Proc. Descrição Valor 
mensal 

Valor 
(isentos iva) 

2019 2020 

 
CPR_038

_2019 

Aquisição de serviços com vista à 
criação de uma equipa 
multidisciplinar – 1 Animador 
Sociocultural 

 
1.000,00 € 

 
9.000,00 € 

 
2.000,00 € 

 
7.000,00 € 

CPR_039
_2019 

Aquisição de serviços com vista à 
criação de uma equipa 
multidisciplinar – 1 Psicólogo Escolar 

 
1.000,00 € 

 
9.000,00 € 

 
2.000,00 € 

 
7.000,00 € 

CPR_040
_2019 

Aquisição de serviços com vista à 
criação de uma equipa 
multidisciplinar – 1 Psicólogo Clinico 

 
1.000,00 € 

 
9.000,00 € 

 
2.000,00 € 

 
7.000,00 € 

 
CPR_041

_2019 

Aquisição de serviços com vista à 
dinamização da atividade "Cante na 
Escola" – EB de Baleizão, Neves, 
Santa Vitória e Penedo Gordo 

 
852,50 € 

 
6.820,00 € 

 
1.705,00 € 

 
5.115,00 € 

CPR_042
_2019 

Aquisição de serviços com vista à 
criação de uma equipa 
multidisciplinar – 1 Terapeuta da Fala 

 
1.000,00 € 

 
9.000,00 € 

 
2.000,00 € 

 
7.000,00 € 

 
CPR_043

_2019 

Aquisição de serviços com vista à 
dinamização da atividade "Cante na 
Escola" – Centro Escolar de Santiago 
Maior 

 
1.255,50 € 

 
10.044,00 € 

 
2.511,00 € 

 
7.533,00 € 

CPR_044
_2019 

Aquisição de serviços com vista à 
dinamização da atividade "Cante na 
Escola" – Centro Escolar Mário Beirão 

 
1.488,00 € 

 
11.904,00 € 

 
2.976,00 € 

 
8.928,00 € 

 
CPR_045

_2019 

Aquisição de serviços com vista à 
dinamização da atividade "Cante na 
Escola" – EB de Albernoa, Salvada, 
Santa Clara do Louredo e Cabeça 
Gorda 

 
 

744,00 € 

 
 

5.952,00 € 

 
 

1.488,00 € 

 
 

4.464,00 € 

AD_051_
2019 

Aquisição de serviços com vista à 
criação de uma equipa 
multidisciplinar – 1 Terapeuta da Fala 

 
1.000,00 € 

 
9.000,00 € 

 
2.000,00 € 

 
7.000,00 € 

 

Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção foi tomado conhecimento 
da autorização genérica para dispensa de autorização prévia da Assembleia Municipal no 
âmbito da Lei dos Compromissos.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

3.9. – Proposta de aprovação de repartição de encargos da empreitada 
de reabilitação e refuncionalização do edifício da Piscina descoberta;-------- 

 
Registo nº 8221, de 25 de outubro de 2019, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, dando conhecimento que na repartição de encargos proposta na abertura do 
procedimento para a empreitada de reabilitação e refuncionalização do edifício da Piscina 
descoberta previa-se a possibilidade das obras iniciarem ainda em 2019, situação que neste 
momento não se considera possível face aos procedimentos administrativos ainda a assegurar. 
Assim, presente o cronograma financeiro da proposta a adjudicar e o prazo de execução da 
obra, propõe-se uma nova repartição de encargos (valores sem IVA incluído):-------------------------- 
2019 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 € 
2020 …………………………………………………………………………………………………………………. 1.415.588,83 € 
2021 …………………………………………………………………………………………………………………….. 377.516,37 € 
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Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção foi a repartição de 
encargos da empreitada de reabilitação e refuncionalização do edifício da Piscina descoberta 
colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
Presente o Regulamento de Cedência de Espaços do Parque de Feiras e Exposições de Beja, e 
não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção foi o mesmo colocado à 
votação e aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------- 
 
Presente o Regulamento do Orçamento Participativo do Município de Beja.------------------------ 
 
A eleita Gina Mateus em nome do Bloco de Esquerda e do Movimento Por São Matias Com 
Todos, fez a seguinte intervenção:--------------------------------------------------------------------------------
“A proposta de orçamento participativo foi feita por nós que solicitámos inclusive a sua 
inclusão na ordem de trabalhos da reunião da Assembleia Municipal de 26 de fevereiro de 
2018;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A proposta, que previa a criação de um grupo de trabalho para elaboração do respetivo 
regulamento, foi aprovada por maioria com os votos favoráveis do/as deputado/as do 
BE+PSMCT+PS+PSD;----------------------------------------------------------------------------------------------------
O grupo de trabalho criado neste âmbito produziu uma proposta de regulamento que enviou 
em fevereiro de 2019, para a Presidente da Assembleia Municipal;--------------------------------------
A Câmara Municipal de Beja envia para análise da Comissão de Regulamentos, em novembro 
de 2019 uma proposta completamente diferente da produzida pelo grupo de trabalho em 
claro desrespeito pelo seu trabalho e, em última instância da própria Assembleia Municipal 
que aprovou o Orçamento Participativo e os procedimentos a desenvolver;--------------------------
A Comissão de Regulamentos não aprovou a proposta enviada, nem o poderia fazer por falta 
de quórum (só estavam presentes 3 dos seus 6 elementos), tendo pelo contrário sido feitas várias 
críticas que foram com certeza registadas pelos funcionários da Câmara Municipal de Beja 
presentes na reunião e como é sua competência;-------------------------------------------------------------
Em conclusão: votaremos contra esta proposta pelos motivos acima referidos, solicitando 
antes a votação do regulamento construído pelo grupo de trabalho criado no âmbito desta 
Assembleia e que incluía deputado/as dos grupos políticos que aprovaram o orçamento 
participativo.”, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Susana Correia (CDU) informou que o Grupo da CDU se iria abster nesta votação para 
ser coerente com a postura já manifestada de que não concordam com este modelo de 
orçamento participativo.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Fernanda Pereira (PSD) fez a seguinte intervenção:------------------------------------------------
“O processo de criação da proposta de orçamento participativo foi realmente da eleita do 
Bloco de Esquerda Gina Mateus e nessa sequência foi criado um grupo de trabalho cujo 
mandato foi redigir o Regulamento do mesmo. Foi essa tarefa que tomaram em mãos e foi 
essa proposta que fizeram chegar à senhora Presidente da Assembleia Municipal que 
naturalmente encaminhou para a Câmara Municipal. No entanto, o que resultou foi uma 
proposta diferente e portanto julga que não faz sentido a Assembleia Municipal mandatar um 
grupo de eleitos para fazer um determinado trabalho, que custou horas, deslocações e 
pesquisa, para depois o mesmo ser feito novamente pelos técnicos do município que se calhar 
seria o que deveria ter sido feito desde o início.--------------------------------------------------------------- 
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Contudo, na opinião do PSD estes dois modelos não são incompatíveis mas falta um elemento 
que considera importante, nomeadamente a inscrição no Regulamento de limites de valores 
das propostas que possam vir a ser apresentadas para as pessoas terem uma noção daquilo 
que podem propor, dai que a proposta que fez é que estes limites sejam necessariamente 
incluídos no texto do Regulamento do Orçamento Participativo e não fiquem exclusivamente 
destinados às normas de funcionamento, disse.--------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Ana Horta (PS) referiu compreender a postura da eleita Fernanda Pereira quando disse 
que o Regulamento em termos de estrutura é diferente mas depois de analisar os dois 
documentos chegou à conclusão que o que faltará é o que vai aparecer depois nas normas de 
funcionamento pelo que considera que no global não está tão diferente daquilo que foi 
estipulado ao ponto de reprovar a proposta como vai fazer o Bloco de Esquerda. Em termos de 
limites, o Grupo de Trabalho também não estipulou um limite máximo mas sim um limite 
mínimo de 1,5% do Orçamento daquele ano para o Orçamento Participativo desse mesmo 
ano. No entanto ficou também acordado que poderia não ser esse valor porque o executivo da 
câmara podia não aceitar. Relativamente a este limite mínimo estar contemplado ou não acha 
que não será assim tão grave uma vez que as normas de funcionamento aparecem no início do 
processo de cada ano.------------------------------------------------------------------------------------------------
Depois, quando se critica a metodologia prevista no documento quanto à possibilidade de 
estimular a participação dos cidadãos na construção do Orçamento Municipal, não percebe 
como é que estando previsto na proposta de regulamento a realização de assembleias 
participativas, a divulgação das propostas num site próprio e estipulando-se as normas no 
início de cada ano, não se estimula a participação dos cidadãos e com o regulamento anterior 
a mesma poderia ser estimulada, disse.-------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE) relativamente a esta questão de a participação ser estimulada ou 
não referiu que quando foi aprovado o orçamento participativo a eleita Ana Horta até disse 
que seria bom, face à metodologia proposta, simplificar o processo. Adotou-se como base de 
trabalho o orçamento participativo de Odemira que foi aqui indicado como uma boa proposta 
e que nesse aspeto é um processo que facilita a participação. Neste Regulamento em que nas 
assembleias participativas se faz uma votação e depois há outra votação sobre as propostas 
que daí saem há uma dupla votação que consideram não simplificar nem facilitar a 
participação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depois, seria bom haver um compromisso da Câmara Municipal em haver uma afetação de 
percentagem para pelo menos as pessoas saberem qual é o valor mínimo, aliás na reunião em 
que foi aprovada a metodologia o senhor Presidente da Câmara falou na hipótese de 1% 
eventualmente e que seria uma questão a debater, agora não haver qualquer mínimo não lhe 
parece correto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Insistiu que a proposta que apresentaram baseada no projeto de Odemira facilitava a 
participação e os encontros serviam para debater as propostas, aliás previa-se que seria 
afetado um x para propostas para a cidade e um x para propostas para as freguesias no 
sentido de dar equilíbrio e nada disto aparece no Regulamento, portanto para o Bloco de 
Esquerda isto é óbvio, além de lhes parecer que é óbvia a tentativa que a Câmara Municipal 
tem de controlar todo o processo e por isso continuam a dizer que sendo um Orçamento 
Participativo e um Regulamento para um Orçamento Participativo não concordam com esta 
alteração que não tem nada a ver com a proposta que fizeram e quem quiser comparar as 
duas verificará que são completamente distintas até nos seus princípios, disse.---------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, começou por fazer uma precisão à Declaração 
de voto apresentada pelo Bloco de Esquerda, nomeadamente dizendo que a Comissão de 
Regulamentos não necessita de ter quórum porque é um órgão importante sim senhor e que 
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merece todo o respeito mas é um órgão meramente consultivo, portanto estarem dois ou seis 
elementos a questão não se coloca uma vez que aquilo que vem da Comissão de 
Regulamentos por regra é adotado para que os regulamentos cheguem à assembleia e não 
tenham de ser profundamente discutidos mas a assembleia querendo, num caso extremo, 
pode até retirar tudo aquilo que foi introduzido, soberano é o órgão executivo e deliberativo, a 
Comissão de Regulamentos é apenas um órgão consultivo.------------------------------------------------
Quanto ao controle que a Câmara quer ter ou não sobre este processo, disse que só há duas 
coisas que a Câmara quer, pode e deve ter o controlo, nomeadamente a disponibilização 
financeira para aquilo que é possível executar em cada um dos anos e a verificação da 
execução técnica para cada uma das propostas apresentadas, se são ou não exequíveis, se são 
ou não enquadráveis e se são ou não concretizáveis no espaço de dois anos depois da sua 
aprovação e inscrição em orçamento, é apenas esse controlo que a Câmara Municipal de Beja 
quer ter, pode ter e deve ter, mal da câmara municipal se não tivesse esse controlo, disse.------ 
 
Colocado à votação foi o Regulamento do Orçamento Participativo do Município de Beja, 
aprovado por maioria com 15 votos a favor da bancada do PS, 2 votos contra da bancada do 
BE e PSMCT e 15 abstenções das bancadas da CDU e PSD.--------------------------------------------------- 
 

Presente o Regulamento Interno de funcionamento do apartamento de transição para 
vítimas de violência doméstica, e não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou 
intervenção foi o mesmo colocado à votação e aprovado por unanimidade.-------------------------- 
 

 

3.11. – Eleição de um representante da Assembleia Municipal para 
integrar o Conselho Municipal para a Inclusão das Pessoas com 
Deficiência do Município de Beja;-------------------------------------------------------------------- 

 
A eleita Ana Horta (PS) propôs a eleita Patrícia Margarida de Carvalho dos Santos Duarte 
Loução, nome que constitui a Lista A.----------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito João Dias (CDU) propôs o eleito Afonso Henriques Rabaçal, nome que constitui a Lista 
B.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais propostas foi efetuada a chamada nominal dos eleitos e depois da 
contagem dos votos chegou-se ao seguinte resultado:------------------------------------------------------
LISTA A – 15 votos;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
LISTA B – 16 votos;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
BRANCOS – 1 voto.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O representante da Assembleia Municipal para integrar o Conselho Municipal para a Inclusão 
das Pessoas com Deficiência do Município de Beja é o eleito Afonso Henriques Rabaçal.--------- 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 

A Mesa, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovada por unanimidade em sessão 

ordinária realizada em 26 de fevereiro de 

2020 


