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Ata número oito, relativa à sessão extraordinária da Assembleia 

Municipal de Beja realizada a vinte e sete de dezembro do ano dois mil e 

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

 
Pelas quinze horas e quinze minutos, 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 à 1ª Secretária, Carla Barriga que deu conhecimento do pedido de 
substituição da eleita Maria Manuel Candeias Coelho por António José Curre Barahona, 
cidadão a seguir na lista de candidatos pela Coligação Democrática Unitária à Assembleia 
Municipal e do eleito André Filipe Modesto Pires por Maria Helena Neves Barbosa, cidadã a 
seguir na lista de candidatos pelo Partido Socialista à Assembleia Municipal.------------------------- 
 
Estiveram presentes os(as) Senhores(as) Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova, Carla de 
Jesus Pereira Barriga, José Álvaro Guerreiro Pereira, João Manuel Ildefonso Dias, Ana Cristina 
Ribeiro Horta, Susana Helena Bastos Correia da Fonseca, Bárbara da Conceição Rala Esparteiro, 
António José Curre Barahona, Afonso Henriques Rabaçal, Manuel Joaquim Góis Custódio, 
Fernanda Maria dos Santos Pereira, Ana Paula Madeira da Silva Delgado, Patrícia Margarida de 
Carvalho dos Santos Duarte Loução, Maria Helena Neves Barbosa, Miguel Machado Quaresma, 
Pedro Manuel Vigon Manso Frazão, Gina Alice Esteves Quental Mateus, Abílio Joaquim 
Teixeira, Jacinto Manuel Cristina Franco, Silvestre do Calvário Troncão como Presidente da 
Junta de Freguesia de Baleizão, Vítor Manuel Ramires Morais Besugo como Presidente da 
Junta de Freguesia de Beringel, Maria Lucília Pereira Simão Rosa como Presidente da Junta de 
Freguesia de Cabeça Gorda, Luís Miguel da Silva Gaspar como Presidente da Junta de Freguesia 
de Santa Clara de Louredo, Carlos Manuel Castilho Casimiro como Presidente da União de 
Freguesias de Albernoa e Trindade, Sérgio Manuel Nunes Engana como Presidente da União 
das Freguesias de Salvada e Quintos, António Mestre da Silva Ramos como Presidente da 
União das Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da Feira, Jorge Manuel Marques 
Parente como Presidente da União das Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João 
Baptista, Julieta de Fátima Camões dos Santos Romão como Presidente da União das 
Freguesias de Santa Vitória e Mombeja e José Joaquim Paulino Galhana como Presidente da 
União das Freguesias de Trigaches e São Brissos.-------------------------------------------------------------- 
 
Constataram-se as faltas das eleitas, Antónia Luísa Ferro da Silva, Cristina Maria da Trindade 
Ferreira Barata e dos Presidentes das Juntas de Freguesia de Nossa Senhora das Neves e São 

Matias, Jorge Miguel Raposo da Mata e Leonel de Jesus Rato Sousa, faltas que lhes foram 
relevadas por terem sido consideradas justificadas.---------------------------------------------------------- 
 
Estiveram também presentes o senhor Presidente da Câmara, Paulo Jorge Lúcio Arsénio e os 
senhores vereadores, Arlindo José Clemente Morais, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado e 
Sónia Maria Horta do Calvário.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Seguiu-se o ponto 1 da ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------- 
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1. – Período de Intervenção do Público;---------------------------------------------------------- 

 
O munícipe Manuel Felício recuperando um assunto de 2011 do antigo executivo socialista, 
onde se dizia que Beja queria uma Loja do Cidadão, lembrou que na altura falou-se no edifício 
do antigo Banco de Portugal como possibilidade para albergar a mesma. Como durante os 
quatro anos da governação seguinte nada foi discutido, perguntou se a Câmara Municipal tem 
alguma coisa pensada sobre esta matéria.----------------------------------------------------------------------
Relativamente ao estacionamento no Largo do Carmo, sendo a zona exterior da placa central 
reservada a residentes, parece-lhe haver duas marcações que não estão legalmente 
caraterizadas como tal, nomeadamente a que está junto aos prédios de habitação onde era o 
consultório do Dr. Pinheiro e no lado oposto. Perguntou também porque é que isto acontece 
no Largo do Carmo, que é uma situação única na cidade, não há qualquer condicionamento de 
trânsito à circulação de veículos mas no entanto há lugares reservados para os residentes.------
Lamentou ainda que a Câmara Municipal não tenha aprovado o Regulamento de Atribuição de 
Benefícios Fiscais do Município de Beja evitando assim andar a retificar decisões, disse.---------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à questão da Loja do Cidadão, 
informou que o executivo já reuniu com a Agência de Modernização Administrativa, entidade 
que superintende a instalação de Lojas do Cidadão e efetivamente foi pensada numa 
localização que se revelou demasiado pequena, nomeadamente no 1º andar do Mercado 
Municipal de Beja depois de intervencionado. Para uma loja ser definida como Loja do Cidadão 
precisa de ter no mínimo três serviços públicos, Finanças, Conservatórias e Câmara Municipal 
de Beja. Acontece que as Conservatórias estão relativamente bem instaladas, as Finanças 
também e ainda por cima não há acordo entre as entidades para que se instalem juntas numa 
Loja do Cidadão, ou seja, a Câmara Municipal de Beja não pode força-las a instalarem-se 
conjuntamente de forma não voluntárias.----------------------------------------------------------------------
De qualquer forma as negociações continuam, foi aceite a competência de coordenar a Loja do 
Cidadão a partir do ano 2020 e considera-se que a mesma seria útil e benéfica assim tenhamos 
um espaço em condições e entidades que voluntariamente se queriam instalar numa loja 
destas características.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Banco de Portugal e acreditando que o edifício possa ser útil tem de haver a 
consciência que aquele equipamento quando foi concebido servia um determinado tipo de 
administração pública. Hoje em dia qualquer entidade que queira ocupá-lo terá 
necessariamente de fazer intervenções significativas porque o espaço não é funcional e 
portanto uma Loja do Cidadão podia ser solução em 2011 mas em 2020 naquele sítio 
garantidamente não é.------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao estacionamento no Largo do Carmo é uma matéria que se eventualmente 
houver uma intervenção terá de ser feita em conjunto com a Junta de Freguesia. 
Relativamente aos lugares reservados a residentes foi uma solução que não sendo a ideal foi a 
possível para quem vive em determinadas zonas de forte pressão de estacionamento durante 
as horas do dia nomeadamente para estacionar durante essas horas sem pagamento num raio 
em volta da sua habitação e mesmo assim chegam muitas reclamações à autarquia a dizer que 
o estacionamento é escasso, portanto se o estacionamento foi concedido no passado 
provavelmente resultou de reuniões entre os executivos, os responsáveis do Gabinete de 
Mobilidade, os moradores e a Junta de Freguesia ------------------------------------------------------------
Depois existe também outro problema para resolver no Largo do Carmo e que não tem uma 
solução ideal, nomeadamente o estacionamento em cima da placa central mas também ainda 
não houve a melhor atenção para este assunto no sentido de reordenar o estacionamento 
naquela zona, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à ordem do dia.---------------------------------- 
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2. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

2.1. – Lançamento de nova Derrama e revogação da deliberação da 

Assembleia Municipal de 25 de novembro de 2019;-------------------------------------- 

 
A senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, informou que, na 
sequência das alterações à Lei nº 73/2013, de 03 de setembro, que estabelece o Regime 
Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, introduzidas pelas Lei nº 
51/2018, de 16 de agosto, que entrou em vigor em janeiro de 2019, os municípios que não 
tenham aprovado o regulamento a que se refere o nº 2 do artigo 16º da Lei nº 73/2013, 
apenas podem lançar, para além da taxa geral prevista no nº 1 do artigo 18º desta lei, uma 
taxa reduzida para os sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior não tenha 
ultrapassado os 150.000,00 €, nos termos do nº 24 desta disposição.-----------------------------------
Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. A Assembleia Municipal de Beja, na reunião ordinária de 25 de novembro de 2019, 
deliberou lançar, sob proposta da Câmara Municipal, para o ano 2019, uma derrama de 1,5% 
sobre o lucro tributável das empresas com volume de negócios superior a 150.000,00 € e 
isentar do seu pagamento as empresas com volume de negócios igual ou inferior a esse 
montante;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Dada a complexidade das matérias em causa, ainda se encontra em fase de preparação a 
elaboração de proposta de Regulamento de Atribuição de Benefícios Fiscais do Município de 
Beja, há semelhança de muitas autarquias do país, nos termos do nº 2 do artigo 16º da Lei nº 
73/2013, de 03 de setembro;---------------------------------------------------------------------------------------
3. O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, autorizou, por Despacho nº 36/2019/XXII, de 25 
de novembro, a prorrogação do prazo para a comunicação das taxas e isenções de derrama 
municipal para 31 de dezembro do corrente ano.------------------------------------------------------------
Propõe-se que:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Seja proposta à Assembleia Municipal a revogação da deliberação de 25 de novembro de 
2019, uma vez que contraria o disposto no nº 24 do artigo 18º da Lei nº 73/2013, de 03 de 
setembro, para salvaguarda dos interesses das pequenas empresas;------------------------------------
2. Seja proposto à Assembleia Municipal para o ano 2019, o lançamento de uma derrama de 

1,5% sobre o lucro tributável das empresas com volume de negócios superior a 150.000,00 € 

e de uma taxa reduzida de 0,01% para as empresas cujo volume de negócios no ano anterior 

não tenha ultrapassado os 150.000,00 €, no sentido de penalizar o menos possível as 
mesmas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Colocada à votação foi revogada a deliberação da Assembleia Municipal de 25 de novembro 

de 2019 e aprovada por maioria com 14 abstenções das bancadas da CDU e BE, a proposta de 
lançamento, para o ano 2019, de uma derrama de 1,5% sobre o lucro tributável das empresas 
com lucro superior a 150.000,00 € e de uma taxa reduzida de 0,01% para os sujeitos passivos 
cujo volume de negócios no ano anterior não tenha ultrapassado os 150.000,00 €.----------------- 
 
O eleito João Dias (CDU) apresentou a seguinte Declaração de Voto:------------------------------------
“Relativamente à proposta de revogação da deliberação da aplicação da Derrama tomada na 
Assembleia Municipal de 25 de novembro de 2019 e da nova proposta de lançamento de 
Derrama, o Grupo da CDU na Assembleia municipal de Beja absteve-se na votação pelas 
seguintes razões:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constatou-se, à posteriori, que a deliberação tomada colidia com os termos da lei, tornando 
impossível a sua aplicação, uma vez que contraria o disposto no nº 24 do artigo 18º da Lei nº 
73/2013, de 03 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 51/2018.----------------------------- 
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Foi proposta, portanto, agora, a revogação dessa deliberação e a aprovação de nova 
deliberação, que não isenta de Derrama nenhum empresa, propondo a aplicação de uma taxa 
de 1,5% sobre o lucro tributável das empresas com lucro superior a 150.000,00 € e de uma 
taxa reduzida de 0,01% para as empresas cujo volume de negócios não tenha ultrapassado os 
150.000,00 €.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compreendendo a necessidade de retificação da decisão, por não se enquadrar nos termos da 
Lei, não deixa a CDU de lamentar a falha deste executivo em garantir, em tempo útil, a 
aprovação do Regulamento de Atribuição de Benefícios Fiscais do Município de Beja, já que, 
pese embora a alegada complexidade da matéria, é precisamente a não aprovação deste 
Regulamento que inviabiliza a possibilidade de isenção da Derrama para as empresas com 
volume de negócios reduzido que fora prevista na deliberação anterior. Tendo noção de que a 
taxa a aplicar se reveste de um valor praticamente nominal, ela não deixará, apesar disso, de 
constituir mais um encargo penalizador para as micro e pequenas empresas do Concelho, cuja 
atividade, pelo contrário, se deveria procurar incentivar e estimular, pelo que a elaboração 
deste Regulamento deveria ter sido considerada como de caráter prioritário, o que não 
aconteceu.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esta situação vem dar razão ao que temos vindo a apontar, ou seja, que este executivo 
demonstra uma singular ausência de estratégia no que respeita ao progresso e 
desenvolvimento do concelho, pouco ou nada fazendo para fixar e captar o investimento de 
miro, pequenas e médias empresas, muitas delas naturais da região.-----------------------------------
As questões aqui expressas determinaram, assim, a nossa opção pela abstenção, sugerindo-se 
ao executivo que possa estudar a possibilidade de encontrar formas de ressarcir essas 
empresas do ónus que, por inoperância, sobre elas irá agora recair.”, disse.-------------------------- 
 
 

2.2. – Encerramento da INOVOBEJA, Empresa Municipal de 

Desenvolvimento, E.M. – Pagamentos finais e anulação de dívida à 

Câmara Municipal de Beja;------------------------------------------------------------ 
 
Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção foi a proposta de 
encerramento da empresa em causa colocada à votação sendo aprovado por unanimidade 

efetuar a transferência de 19.250,45 € para a INOVEBEJA, Empresa Municipal de 

Desenvolvimento, E.M. para liquidação das faturas desta em divida conforme relação 

elaborada pelo Administrador Liquidatário, Ricardo Silva, bem como assumir os encargos 

necessários para a escritura de liquidação. Mais foi deliberado considerar como extintas 

todas as dívidas que essa empresa tenha ao Município de Beja, aprovar o balanço de partilha 

e listas de ativos e passivos.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de aprovação da repartição de encargos relativo ao 

Empréstimo BEI – Reabilitação do edifício do Mercado Municipal de 

Beja;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Parecer de 03 de dezembro de 2019, do Gabinete Jurídico, relativo à instrução do processo de 
empréstimo BEI, que carece de visto prévio do Tribunal de Contas, no montante de 573.165,95 
€, visando o financiamento parcial da contrapartida nacional da Operação Portugal 2020 
ALT20-04-2316-FEDER-000089 – Reabilitação do edifício do Mercado Municipal de Beja.----------- 
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Analisadas as peças instrutórias do presente processo de recurso ao crédito e atenta a 
natureza da entidade financiadora, o BEI, são dispensadas outras formalidades de escolha da 
entidade bancária.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Verifica-se que a Câmara Municipal, em 21 de agosto de 2019, deliberou por unanimidade a 
contratação de empréstimo à linha de crédito BEIPT2020 para o efeito supra referido, no 
montante de 573.165,95 €, pelo prazo de 15 anos, com amortizações semestrais, com um 
período de carência de três anos, e pagamento de juros semestral e taxa de juro variável, e 
submeter à Assembleia Municipal para autorização, o que veio a acontecer a 23 de setembro 
de 2019, tendo esta, assim, deliberado por unanimidade nessa conformidade.-----------------------
Conhecida, agora, a repartição de encargos é necessário que esta seja autorizada pela 
Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara respetiva.-------------------------------------------------
Posteriormente e conhecidas as cláusulas contratuais devem estas ser aprovadas pela Câmara 
Municipal, enquanto órgão executivo, por corresponderem às condições do presente 
empréstimo, que a Assembleia Municipal já tinha aprovado em 23 de setembro de 2019.--------
Acresce que o investimento a que diz respeito o presente empréstimo, juntamente com outros 
empréstimos para outros tantos investimentos ao ultrapassarem 10% das despesas de 
investimento previstas no orçamento do exercício, são submetidos, independentemente da 
sua inclusão no plano plurianual de atividades, a discussão e a autorização prévia da 
assembleia municipal, como dispõe o artigo 51º, nº 2, da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro, 
na sua atual redação.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Concluindo, é neste contexto que os órgãos municipais, a Câmara e Assembleia, deverão 
ponderar aprovar os documentos para que o presente processo seja submetido ao douto 
Tribunal de Contas, para recolha de visto prévio favorável respetivo, que, resumindo, constará 
do seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprovação da repartição de encargos pela Assembleia Municipal;---------------------------------------
Aprovação das cláusulas contratuais pela Câmara Municipal;----------------------------------------------
Aprovação pela Assembleia Municipal dado o orçamento de exercício ser ultrapassado, em 
mais de 10%, nas despesas de investimento nele previstas.------------------------------------------------ 
 
Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção, foi a repartição de 
encargos relativo ao Empréstimo BEI – Reabilitação do edifício do Mercado Municipal de Beja, 
colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------ 
 
 

2.4. – Proposta de aprovação da repartição de encargos relativa à 

empreitada de reabilitação do edifício do Mercado Municipal de Beja;----- 

 
Presente a repartição de encargos relativa à empreitada de reabilitação do edifício do 

Mercado Municipal de Beja, na sequência do cronograma financeiro da proposta classificada 
em primeiro lugar para efeitos de adjudicação e prevendo-se que em 2020 possa ser 
executado o correspondente aos primeiros nove meses de obra, propõe-se a aprovação da 
repartição de encargos que se apresenta seguidamente, cujos valores para 2020 são até 
inferiores ao estimado no PPI e Orçamento já entretanto aprovado:------------------------------------- 
2020 ……………………………………………………………………………………………………………. 967.062,86 € + IVA 
2021 …………………………………………………………………………………………………………. 1.012.937,14 € + IVA 

 
Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção, foi a repartição de 
encargos relativa à empreitada de reabilitação do edifício do Mercado Municipal de Beja, 
colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------ 
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2.5. – Proposta de aprovação da 1ª Alteração ao Regulamento Municipal 

de Acesso às Portas de Mértola (Baixa de Beja) e das Intervenções no 

Espaço Público;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
A eleita Gina Mateus (BE) perguntou porque é que esta alteração não passou pela Comissão de 
Regulamentos e qual a urgência para a mesma ser aprovada.--------------------------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) referiu que estas situações de menosprezar completamente a 
Comissão de Regulamentos já são recorrentes, portanto se a Comissão existe deve ser 
considerada e por mais inexpressivo que seja o trabalho a fazer este existe pelo que seria de 
bom-tom nas relações institucionais que esta matéria passasse pela referida Comissão, disse.-- 
 
A eleita Fernanda Pereira (PSD) relativamente a este assunto e corroborando aquilo que os 
oradores que a antecederam referiram, quis acrescentar a sensibilidade que é alterar um 
Regulamento desta natureza e portanto julga que deveria ter sido amadurecido antes de ser 
aqui submetido.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perguntou quando é que foi e terminou a consulta pública deste Regulamento.---------------------
Aproveitou para sugerir à Câmara Municipal que encontrasse alguma forma de isentar ou 
possibilitar o estacionamento nesta zona para que os eleitos tenham alguma facilidade no 
estacionamento, uma vez que estão a trabalhar em prol do Município, porque de facto é 
desesperante conseguir arranjar lugar a esta hora do dia, disse.------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à consulta pública do 
Regulamento a mesma iniciou-se em 23 de setembro de 2019 e esteve vigente durante 30 dias 
tendo terminado em meados de novembro.--------------------------------------------------------------------
Informou que, as propostas de alteração ao Regulamento, resultam de reuniões entre os 
comerciantes da Rua Capitão João Francisco de Sousa, Rua de Mértola, Rua da Branca, Rua da 
Lobata, Rua da Biscainha e Rua dos Açoutados com a Câmara Municipal de Beja no sentido de 
alterar os horários de cargas e descargas e fundamentalmente o que se propõem é que nos 
dias úteis as mesmas sejam feitas no período das 7:00h às 11:00h (mais uma hora) e das 18:30h 
às 21:00h (menos uma hora) e aos sábados no período das 7:00h às 10:00h e das 14:30h às 
21:00h, contudo e não tendo conhecimento que esta proposta não tivesse sido submetida à 
Comissão de Regulamentos não vê inconveniente que o ponto possa ser retirado para o efeito 
e vir depois à Assembleia Municipal de fevereiro, disse.-----------------------------------------------------  
 
Colocada à votação, foi a proposta para retirar o assunto da presente ordem de trabalhos para 
ser apreciado pela Comissão de Regulamentos, aprovada por unanimidade.------------------------- 
 
 

2.6. – Proposta de adesão do Município de Beja ao Protocolo entre a 

ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses e a CIG – 

Comissão para a Cidadania e Igualdade do Género – Municípios 

Solidários com as Vitimas de Violência Doméstica;---------------------------------------- 

 
A eleita Susana Correia (CDU) fez a seguinte intervenção:---------------------------------------------------
“A ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses e a CIG – Comissão para a Cidadania 
e Igualdade do Género, celebraram um protocolo de cooperação relativo às vítimas de 
violência doméstica sendo agora proposta ao Município de Beja a formalização da adesão a 
este protocolo através do preenchimento de uma ficha de adesão.--------------------------------------
O Município de Beja tem vindo a desenvolver iniciativas tendentes a apoiar as vítimas de 
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violência doméstica, nomeadamente com instituição de um apartamento de transição com 
caráter transitório, como o nome indica, para as vítimas de violência doméstica sinalizadas 
e/ou acompanhadas pelo Núcleo de Atendimento à Vítima de Beja.-------------------------------------
Consideramos que a questão da violência doméstica constitui um dos problemas gravíssimos 
da nossa sociedade, até há bem pouco tempo oculto e silenciado por razões que todos 
conhecemos de sobra. Só recentemente se começou, e bem, a prestar-lhe a devida atenção, e 
medidas que possam contribuir para o minimizar e em última análise erradicar, devem ser 
incentivadas em três planos: o do apoio imediato e eficaz às situações que são detetadas, o da 
formação e sensibilização, nomeadamente das camadas mais jovens para esta questão e o da 
deteção e combate às causas profundas que geram estas situações, única forma de vir a 
garantir a sua total erradicação.------------------------------------------------------------------------------------
No entanto, o caso específico de adesão ao presente protocolo, após a sua análise, coloca-nos 
algumas dúvidas. Com efeito, o seu texto mistura e confunde conceitos, situações e 
circunstâncias concretas de uma forma que não consideramos correta, ao assumir como um 
dos compromissos dos municípios aderentes, o incluir as vítimas de violência doméstica 
sinalizadas pelas respostas de acolhimento de emergência e casas de abrigo nas suas 
prioridades de atribuição de fogos de habitação social e/ou da disponibilização de outros fogos 
que detenham no seu património para arrendamento a baixo custo, com a justificação 
expressa nos considerandos de que a maioria dos casos de violência doméstica corresponde a 
mulheres sozinhas muitas vezes com filhos na sua dependência e com baixos rendimentos. 
Ora, sabemos bem que, embora esta afirmação se possa aplicar à grande maioria dos casos, 
não se aplica necessariamente à sua totalidade sendo bem conhecido que a questão da 
violência doméstica não abrange unicamente as mulheres, veja-se o gráfico que acompanha a 
informação técnica, e que sinaliza que os homens correspondem neste Concelho a 17% dos 
casos, número que sendo baixo não pode ser considerado de qualquer modo residual e mais 
importante ainda que esta é uma situação que cada vez mais abrange todos os estratos da 
sociedade, independentemente da formação e da capacidade económica dos intervenientes. 
Ao incluir, sem qualquer outra ressalva, as vítimas doméstica nestas prioridades de atribuição 
de fogos de habitação social ou de outros fogos para arrendamento a baixo custo o protocolo 
não entra em linha de conta, nem com o fator acima referido, nem com outros que constituem 
constrangimentos previsíveis ao seu cumprimento e que são claramente enunciados na 
informação técnica que nos foi fornecida. Por outro lado, a própria alternativa que o protocolo 
refere de, na impossibilidade de se estabelecer o acima referido, os serviços de ação social do 
Município, no âmbito das suas competências, apoiarem essas vítimas na procura de habitação 
no mercado de arrendamento poderá, como a informação técnica também refere, apresentar 
um conjunto de dificuldades que levem a parcos ou infrutíferos resultados no campo dessa 
procura.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em síntese, podemos dizer pois, que a adesão ao protocolo tal como está redigido virá a ter, 
por uma lado previsivelmente pouca aplicação prática pelo que nos questionamos sobre a 
utilidade de subscrever um compromisso que poderá não ser cumprido por falta de condições 
concretas para o fazer e por outro lado esse compromisso poderá em última análise, ao 
introduzir um novo critério, o de vítima de violência doméstica sem outro tipo de ponderação 
como a situação económica na atribuição destes fogos, vir a perverter os princípios que 
presidem ao processo de atribuição de habitação social do Município de Beja.-----------------------
Em face das dúvidas e questões aqui expressas propomos à Assembleia Municipal a retirada 
deste ponto da presente ordem de trabalhos, sugerindo à Câmara Municipal que analise mais 
pormenorizadamente os termos do protocolo e apresente sugestões que clarifiquem o seu 
conteúdo no sentido de dissociar a questão do apoio efetivo e imediato à vítima, da resolução 
da questão social de acesso a uma habitação condigna que corresponde a outra área de 
intervenção institucional. Caso esta proposta não seja aceite, as referidas dúvidas e questões 
irão determinar a nossa opção pela abstenção.”, disse.----------------------------------------------------- 
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O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que o executivo não vê qualquer 
inconveniente em retirar este ponto da ordem de trabalhos para eventualmente analisá-lo e 
trazê-lo com explicações mais detalhadas à Assembleia Municipal do mês de fevereiro.----------- 
 
Colocada à votação, foi a proposta para retirar o assunto da presente ordem de trabalhos, 
aprovada por maioria com um voto contra.------------------------------------------------------------------- 
 
 

3. – Aprovação da ata em minuta;-------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 
 
 

A Mesa, 

 

Aprovada por unanimidade em sessão 

ordinária realizada em 26 de fevereiro de 

2020 


