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Ata número três, relativa à sessão ordinária da Assembleia Municipal de 
Beja realizada a vinte e nove de abril 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 à 1ª Secretária, Carla Barriga que deu conhecimento dos pedidos de 
substituição da eleita Bárbara da Conceição Rala Esparteiro por Maria Helena Neves Barbosa, 
cidadã a seguir na lista de candidatos pelo Partido Socialista à Assembleia Municipal, da eleita 
Maria Manuel Candeias Coelho por Jorge Eduardo Simão Caeiro, cidadão a seguir na lista de 
candidatos pela Coligação Democrática Unitária à Assembleia Municipal, do eleito Afonso 
Henriques Rabaçal por Luís Carlos Paixão Coentro, cidadão a seguir na lista de candidatos pela 
Coligação Democrática Unitária à Assembleia Municipal e dos Presidente das Juntas de 
Freguesia de Cabeça Gorda (Maria Lucília Pereira Simão Rosa), Nossa Senhora das Neves (Jorge 

Miguel Raposo da Mata) e União de Freguesias de Beja, Salvador e Santa Maria da Feira, (António 

Mestre da Silva Ramos), pelos seus substitutos legais, Vítor Manuel Lampreia Martins, 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, Maria Helena Neves Barbosa, Maria 
Jorge Eduardo Simão Caeiro, Luís Carlos Paixão Coentro, 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, 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, Vítor Manuel Lampreia Martins 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.-------------------------------------------------------------- 
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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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Seguiu-se o ponto 1 da ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
A munícipe Edite Cacito perguntou qual o ponto da situação e se há novidades sobre um tema 
sobejamente conhecido da autarquia, nomeadamente a Rua Deolinda Quartim, que tem nome 
mas que não existe.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda informou que o loteamento em causa trata-se de um loteamento 
particular que teve um projeto aprovado e integralmente cumprido sendo a Rua Deolinda 
Quartim no mesmo considerada pedonal e não de acesso a viaturas.-----------------------------------
Tem sido muito divulgado nas redes sociais por parte dos moradores que a Câmara Municipal 
não faz, não fez, etc. mas e para ficar claro não é da competência da autarquia fazer aquela rua 
que, além disto, se situa em terreno particular, disse. Independentemente de tudo e dentro 
das suas competências a autarquia tentará resolver a situação.-------------------------------------------
Referiu que este terreno que está a ser utilizado como rua de acesso precário de veículos 
automóveis é propriedade da Diocese de Beja e portanto para ir de encontro às pretensões 
dos moradores terá de ser feito um acordo com o proprietário. Para além disto há 
procedimentos legais a desenvolver para integrar no perímetro urbano um terreno que neste 
momento é rústico, ou seja, existem um conjunto de obstáculos para que as coisas não se 
façam rapidamente, aliás se ainda não está feito e aos anos que o loteamento está construído, 
é porque não será de fácil resolução, portanto a Câmara Municipal não está de ouvidos 
fechados a esta questão e está empenhada em resolvê-la com a Diocese de Beja pelo que 
esteve já agendada uma reunião em novembro de 2018, que foi anulada a pedido do Senhor 
Bispo, ficando reagendada para o dia 16 de maio de 2019. Acrescentou que as pessoas quando 
compararam as suas habitações fizeram-no nestas condições e não noutras, portanto se 
houver custos associados a esta operação, que não se conseguem ainda quantificar, terão que 
ser discutidos com os interessados para se ver como é que se irá proceder, 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 2/2019;------------------------------------------------ 

 
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 2/2019, relativa à sessão 
ordinária realizada em vinte e cinco de fevereiro de dois mil e dezanove, a qual foi 
previamente distribuída por todos os eleitos e de seguida aprovada por maioria com duas 
abstenções.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 



 

Página 3 de 14 
 

2.2. – Intervenção dos membros da Assembleia Municipal;------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE) apresentou a seguinte Saudação:-----------------------------------------------
“Passados 45 anos saudar o 25 de Abril só pode significar reafirmar aqueles valores que em 
Portugal estão indissociavelmente ligados a esse dia e que nos tempos que correm parecem de 
novo postos em causa de tantas formas insidiosas:-----------------------------------------------------------
(i) E o primeiro que nos vem logo à mente é o da liberdade, mas aquela que no dizer do poeta 
só será a sério “quando houver a paz, o pão, habitação, saúde, educação.”---------------------------
Dito de outra forma, só será plena quando tivermos conseguido respeitar cada homem/mulher 
na plenitude dos seus direitos e da sua dignidade. Estaremos muito longe desse objetivo 
enquanto a precariedade, o desemprego e a desvalorização do trabalho não permitirem a cada 
um/uma viverem dignamente garantindo não apenas o seu sustento quotidiano, mas a 
habitação para a sua família um sistema educativo que promova uma efetiva igualdade de 
oportunidade e a garantia de um serviço nacional de saúde de qualidade para todo/as. Será 
essa liberdade “de mudar e decidir” que nos tornará a todo/as mais fortes, seguro/as e felizes;-
(ii) De entre todas as formas de participação que poderão tornar mais efetiva essa liberdade e 
todos os outros direitos fundamentais, em véspera de eleições tão importantes, não podemos 
deixar de salientar o de votar. Pensamos, no entanto, que será fundamental que esse voto não 
seja baseado na desilusão, no medo e na insegurança em que se baseiam tantas mensagens de 
saudosistas dos tempos anteriores a esse dia que saudamos neste momento;------------------------
(iii) Outro valor tão caro naqueles dias de abril de há 45 anos é o da solidariedade (mais uma vez 

outro poeta cantou-nos “Traz outro amigo, também”) tão posta em causa atualmente por uma 
visão que ao invés das pontes entre os habitantes do nosso planeta pretendem levantar 
barreiras, fronteiras e muros afastando do nosso convívio todos aqueles que consideramos 
estranhos ou perigosos devido às suas crenças, cultura ou mesmo cor da pele (o racismo volta a 

ressurgir também em força). Atente-se na expressão do líder do Vox quando se diz "partidario de 

la discriminación". “partidario de abrir la puerta de mi país o la puerta de mi casa a quien se la 

quiero abrir". Com certeza nem este líder, nem os financiadores destes partidos porão de 
modo algum em causa a globalização que lhes permite a eles a livre circulação, bem como dos 
seus produtos e investimentos;------------------------------------------------------------------------------------
(iv) Saudamos ainda o 1º de Maio como o dia do/a trabalhador/a (não do/a colaborador/a), 
considerando, como referimos acima que ainda há muita luta por fazer/refazer para que o 
direito ao trabalho seja entendido como algo que valoriza o ser humano e não como uma 
fonte de incerteza pela sua precariedade, desvalorização das carreiras ou pouco valor dado ao 
trabalho que faz com que muito/as do/as trabalhadore/as do nosso país não ganhem o 
suficiente para sair de uma  situação de pobreza efetiva. As lutas pela contratação coletiva, 
garantia de uma posição mais justa na relação de trabalho, e pelo não prolongamento da idade 
da reforma são outras formas de procurar garantir direitos adquiridos e a valorização das 
pessoas que, mesmo pela legislação atual já são obrigado/as a longas carreiras contributivas.---
Saudamos assim o 25 de Abril relembrando todas as conquistas que esse dia nos permitiu 
adquirir ao ser derrubado o regime ditatorial que nos reprimia há tanto tempo e 
fundamentalmente por nos permitir sonhar atingir muito mais em termos de qualidade de vida 
para todo/as.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Não poderíamos ainda deixar de saudar o Dia Internacional do Trabalhador, não apenas pela 
sua importância em todas as lutas, desde o direito a jornadas de trabalho mais justas, mas 
também como um prolongamento da festa desse Abril de 74 que tantas portas abriu. É em 
nome do reconhecimento da importância desta data para todo/as trabalhadore/as que vos 
convidamos a respeitar o direito ao seu descanso nesse dia evitando, por exemplo, a 
realização de compras nesse dia nas grandes superfícies.”, disse.---------------------------------------- 
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O eleito João Dias (CDU) apresentou a seguinte Declaração Política sobre o 25 de Abril e o 1º 
de Maio:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Beja querem, antes de mais, saudar a 
passagem do 45º Aniversário da Revolução dos Cravos, que trouxe a Democracia e a Liberdade 
ao nosso país depois de 48 anos de regime ditatorial e fascista. Se hoje aqui nos encontramos, 
exercendo em liberdade uma das mais belas conquistas de Abril, o Poder Local Democrático, é 
precisamente porque nessa madrugada o movimento dos capitães e, a partir do dia seguinte, a 
esmagadora maioria do povo português, souberam por cobro à ditadura em que vivíamos, 
abraçando os ideais da Revolução.--------------------------------------------------------------------------------
Não queremos, também por isso, deixar de lamentar a posição da Câmara Municipal de Beja, 
ao esvaziar de conteúdo político as comemorações que promoveu este ano, contribuindo para 
o apagamento da memória de um tempo que, face ao que hoje assistimos por toda a Europa, 
com o recrudescimento de movimentos de extrema-direita, deveria ser lembrado com toda a 
veemência, para que não se possa repetir nunca mais. Comemorações débeis de conteúdo, 
reduzindo a efeméride praticamente a uma festa como outra qualquer, sem a preocupação de 
relembrar a importância e o significado da data ou de contribuir para que as novas gerações 
que, felizmente, não viveram os amargos tempos anteriores a 1974, ganhassem consciência do 
seu significado, já que a elas caberá a construção do futuro.-----------------------------------------------
Aproveitamos ainda esta ocasião, e tendo em conta a proximidade do 1º de Maio, para saudar 
todos os trabalhadores portugueses, com destaque especial para os trabalhadores do 
concelho de Beja, transmitindo-lhes, também, o nosso apoio e solidariedade para com as suas 
lutas por melhores e dignas condições de trabalho.”, disse.------------------------------------------------ 
 
O eleito Manuel Custódio (PS) apresentou a seguinte Saudação:-----------------------------------------
“Considerando que esta nossa Assembleia decorre em Abril, não podíamos deixar passar em 
claro sem recordar que comemorámos há 4 dias o 45º aniversário do25 de Abril, e que depois 
de amanhã vamos comemorar o 45º aniversário do 1º de Maio livre, datas que preconizaram a 
saída do pais de uma ditadura de 48 anos, envolta em silêncio, angustia e com muita 
perseguição e medo.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Eu, tal como alguns dos presentes, tivemos o privilégio de ter vivido essas datas na nossa 
adolescência ou juventude, com recordações inolvidáveis, e hoje, independentemente do 
partido ou grupo político a que pertencemos, sentimos que o que vivemos nessa época é 
inapagável, e muitas vezes, apesar de várias narrações e filmes sobre os acontecimentos, 
parece-nos tudo muito aquém do que realmente foi.--------------------------------------------------------
Foi a partir dessa altura, que além de todas as conquistas alcançadas, houve uma que mais 
diretamente mexeu com as populações, que foi aquela que nos permite estar aqui hoje. O 
Poder Autárquico Democrático, que se começou a constituir com as primeiras eleições 
Autárquicas em 1976. É a possibilidade que as pessoas sentem de poder participar nos órgãos 
de gestão das suas terras, ou pelo menos, poder eleger representantes que conhecem, e a 
quem podem pedir contas.------------------------------------------------------------------------------------------
Os valorosos capitães de Abril, e o Movimento das Forças Armadas, tiveram a coragem e o 
engenho de liquidar o regime gerido por Salazar e Caetano, e por consequência, terminar com 
a fatídica guerra do Ultramar, que levou jovens a partir dos 20 anos durante 13 longos anos, a 
lutar para defender o indefensável.-------------------------------------------------------------------------------
Muitos jovens, onde eu me incluía, esperavam que os anos passassem para ser incorporados 
no Exército, Marinha ou Força Aérea, e seguirem para uma dessas ex-colónias, como eram 
designados na altura esses países africanos que geridos à época através de Lisboa, ou então 
sair de “salto” para o estrangeiro, e não comparecer à chamada para a vida militar. Era assim 
que funcionava.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
O 25 de Abril possibilitou a conquista de direitos fundamentais, para uma vida livre e digna, 
como a Segurança Social Pública; o acesso a melhores condições de trabalho com um horário 
digno; a Constituição da República Portuguesa; o Serviço Nacional de Saúde; o acesso à 
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Educação e à Justiça. Tudo conquistas que foram cimentadas e fortalecidas ao longo destes 45 
anos, e que o Povo não quer de forma alguma ser privado.------------------------------------------------
Neste momento de evocação do 25 de Abril e do 1º de Maio, é tempo para que todos em 
conjunto façamos um balanço destes 45 anos, valorizando as conquistas e o que de muito bom 
Abril nos trouxe, mas também assumindo o que de errado foi feito, encontrando caminhos 
para a sua correção; não permitindo que se perca o que tanto custou a conquistar.----------------
Se outros motivos não houvesse (e há muitos), o fim da guerra do Ultramar que afetou grande 
parte da juventude do nosso País, muitos deles com a perda da própria vida, era por si só 
suficiente para celebrarmos o 25 de Abril com toda a nossa alma.---------------------------------------
É preciso dizer aos jovens que a nossa liberdade era o fruto prometido, tantas vezes proibido, 
conforme dizia o poeta José Jorge Letria.------------------------------------------------------------------------
Nunca é demais recordar que às mulheres eram negados quase todos os direitos, desde o 
direito de votar ao direito de estudar, nenhuma das nossas avós teve o direito de votar, só 
uma minoria teve acesso ao Ensino Superior onde as professoras até tinham que pedir 
autorização para casar.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Felizmente, tudo isso mudou, o direito de voto é um direito universal, as professoras podem 
casar com quem desejarem, e as estatísticas dizem-nos que há mais mulheres que homens no 
Ensino Superior.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
As conquistas de Abril fazem parte do nosso quotidiano, talvez por isso nos esqueçamos de 
valorizar o bem precioso que foi devolvido ao País, nessa data, pelos valorosos capitães. Viva o 
25 de Abril, Viva o 1º de Maio.”, disse.--------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

3.1. – Relatório da Atividade Municipal e questões ao executivo 
municipal;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A eleita Gina Mateus (BE) colocou as seguintes questões:---------------------------------------------------
Qual o ponto de situação relativamente ao orçamento participativo uma vez que o grupo de 
trabalho já fez a sua parte e em princípio seria para ter aplicação já no próximo ano.-------------- 
Qual o ponto de situação relativamente ao Conselho Municipal de Segurança tendo em conta a 
nova legislação que saiu sobre o assunto.-----------------------------------------------------------------------
Levantou uma questão relativamente a estacionamento, especificamente na zona da Avenida 
Comandante Ramiro Correia, onde é frequente o estacionamento abusivo em cima de passeios 
o que dificulta a mobilidade dos peões pelo que pensa que seria positivo uma campanha de 
sensibilização para esta matéria no sentido de garantir o direito dos peões, disse.------------------ 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente ao orçamento participativo 
informou que a Câmara Municipal, em princípio, estará em condições de trazer uma proposta 
na sessão de junho. O executivo tem trabalhado nesta matéria desde o início do ano, 
incorporando sugestões do Grupo de Trabalho e portanto é intenção de se avançar 
efetivamente com um modelo de orçamento participativo em crescendo e de forma 
progressiva para começar a ser aplicado já em 2020.--------------------------------------------------------
Relativamente ao Conselho Municipal de Segurança, efetivamente existe nova legislação que 
transformou por completo o conceito destes Conselhos, nomeadamente no que concerne às 
suas constituições e portanto não consegue dizer exatamente em que ponto é que está sem 
primeiro olhar com mais pormenor para estas questões.---------------------------------------------------
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Relativamente ao estacionamento referiu que a Câmara Municipal esforça-se como já vinha 
sendo feito no passado para dar prioridade aos peões e para salvaguardar a segurança dos 
mesmos através do planeamento e da execução de percursos acessíveis, eventualmente 
através do reforço das chamadas linhas amarelas em zonas mais complicadas onde a parte 
coerciva caberá depois às autoridades, mas existem situações muito complexas nalguns 
bairros da cidade que muitos deles foram dimensionados nas décadas de 70/80 onde não 
havia a obrigação de haver um espaço e meio ou dois de estacionamento por cada habitação à 
superfície e hoje em dia a maior parte dos agregados familiares possuem mais que uma viatura 
o que naturalmente em bairros que foram planeados urbanisticamente de outra forma causam 
grandes constrangimentos. Outra coisa mais difícil de compreender são situações como a Rua 
da Lavoura que foi intervencionada recentemente mas onde não foi previsto estacionamento 
o que configura uma situação muito difícil de resolver com passeios saturados de viaturas e 
portanto em planeamentos de zonas urbanas novas terá de haver sensibilidade para prever a 
questão do estacionamento e discipliná-lo na melhor forma possível no sentido de mitigar este 
problema.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à situação em concreto colocada pela eleita referiu que desconhecia mas 
tomou nota no sentido de estarem atentos a essa artéria da cidade, disse.---------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

3.2. – Proposta de aprovação do Relatório de Gestão e Prestação de 
Contas do Município de Beja relativo ao ano 2018;--------------------------------------- 

 
O relatório de gestão anual 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 ano de 2018.-------------------------------
Do seu conteúdo, destacam-se aspetos específicos relativos à execução orçamental, no que 
concerne às receitas e despesas ao longo do ano económico de 2018, assim como da execução 
das Grandes Opções do Plano.--------------------------------------------------------------------------------------
O objetivo foi o de explicitar, com clareza, a informação mais relevante apresentada em 
quadros, indicadores e gráficos.------------------------------------------------------------------------------------
O relatório apresenta o desempenho do Município ao nível orçamental, económico e 
financeiro. Para uma melhor apreciação são apresentadas determinadas variáveis, as 
consideradas mais significativas, da gestão municipal, cujos valores são comparados em alguns 
casos, com a execução em período homólogo do ano anterior.-------------------------------------------
No decurso do ano de 2018, o orçamento municipal obteve as seguintes taxas de execução:----
O montante de realização das receitas é de 25.105.544,69 €, o que corresponde a 73,23 %. As 
receitas correntes executadas são de 22.508.985,00 €, o que corresponde a uma execução de 
90,90 %. O valor executado das receitas de capital é de 2.155.129,36 €, que corresponde a 
uma execução de 23,79 %.-------------------------------------------------------------------------------------------
O montante de realização das despesas é de 24.612.407,62 €, que corresponde a um grau de 
realização global da despesa de 71,79 %. As despesas correntes registam uma execução de 
19.355.686,30 €, que corresponde a 85,56%. As despesas de capital registam um valor de 
5.256.721,32 €, que corresponde a uma execução de 45,08 %.--------------------------------------------
Execução da receita: As receitas arrecadadas no ano de 2018, totalizaram 25.105.544,69 €, 
sendo 440.255,50 € de saldo do ano anterior, 22.508.985,00 € de receitas correntes, 
2.155.129,36 € de receitas de capital e 1.174,83 € de reposições não abatidas.----------------------
Execução da Despesa: O montante global da despesa executada foi de 24.612.407,62 €, 
correspondentes a um grau de execução orçamental de 71,79 %.----------------------------------------
A despesa efetuada, apresentou a seguinte estrutura:-------------------------------------------------------
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Execução para as despesas Correntes: 19.355.686,30 €, que representam 85,56% do 
orçamentado;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Execução para as despesas de Capital: 5.256.721,32 €, que representa 45,08% do 
orçamentado;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em 2018, a despesa sofreu um decréscimo de 3.511.999,41 €, relativamente ao período 
homólogo, o que representa uma variação de 12,49 %, dos quais 3.279.310,27 € referem-se a 
despesas de capital.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nos termos do disposto no ponto 2.7.3. do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, propõe-
se que o Resultado Líquido do Exercício de 2018, no montante de 10.417,41 €, seja transferido 
para a conta 59 «Resultados Transitados» em 2019.--------------------------------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção foi o Relatório de Gestão e 
Prestação de Contas do Município de Beja relativo ao ano 2018, colocado à votação e 
aprovado por maioria com 1 abstenção (bancada do PSD).------------------------------------------------- 
 
 

3.3. – Certificação Legal das Contas e Parecer do Revisor Oficial;---------------- 
 
Em seguida a Senhora Presidente da Assembleia Municipal, deu conhecimento da Certificação 
Legal das Contas bem como do Parecer do Revisor Oliveira, Reis & Associados, SROC, Ldª, que 
refere que os documentos de prestação de contas do Município de Beja referentes ao 
exercício de 2018, se apresentam elaborados de acordo com os princípios contabilísticos 
legalmente aplicáveis a este setor, incluindo o que se contém na Certificação Legal de Contas.-- 
 
Estando presente o Revisor Oficial de Contas para prestar eventuais esclarecimentos, que não 
foram solicitados, a Assembleia Municipal tomou conhecimento dos referidos documentos.---- 
 
 

3.4. – Proposta de Organização Interna dos Serviços do Município de 
Beja;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Verificando-se que a atual estrutura orgânica dos serviços municipais de Beja, publicada no 
Diário da República em 19 de agosto de 2016, carece de adequação à nova realidade funcional 
dos serviços e por forma a permitir a sua adaptação às necessidades dos mesmos e possibilitar 
a otimização dos recursos disponíveis, apresenta-se a proposta de organização interna dos 
serviços municipais com vista à prossecução das atribuições e competências do município, 
para efeitos de aprovação pela Câmara Municipal e posterior aprovação pela Assembleia 
Municipal, em consonância com as disposições legais constantes do Decreto-Lei nº 305/2009, 
de 23 de outubro, e da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto.----------------------------------------------------
1. A estrutura interna apresentada e proposta caracteriza-se como estrutura flexível e é 
composta por unidades orgânicas flexíveis, fixando-se em 24 o número máximo de unidades 
orgânicas flexíveis. São unidades orgânicas flexíveis as “divisões” (8) e um “gabinete”, 
equiparado a divisão, dirigidos por titulares de cargos de direção intermédia de 2º grau; são 
unidades orgânicas flexíveis de nível inferior a “divisão” os “gabinetes” (4) que são dirigidos 
por titulares de cargos de direção intermédia de 3º grau; são unidades orgânicas flexíveis de 
nível inferior a “divisão” os “serviços” (11) que são dirigidos por titulares de cargos de direção 
intermédia de 3º ou 4º graus.---------------------------------------------------------------------------------------
1.1. São as seguintes as unidades orgânicas flexíveis propostas e denominadas “divisão” e 
“gabinete” dirigidas por titulares de cargos de direção intermédia de 2º grau:-----------------------
Divisão Administrativa e Financeira (DAF);-----------------------------------------------------------------------
Divisão de Administração Urbanística (DAU);-------------------------------------------------------------------
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Divisão de Serviços Operacionais (DSO);--------------------------------------------------------------------------
Divisão de Ambiente e Sustentabilidade (DAS);-----------------------------------------------------------------
Divisão de Educação, Desporto e Juventude (DEDJ);----------------------------------------------------------
Divisão de Cultura (DC);-----------------------------------------------------------------------------------------------
Divisão de Turismo e Património (DTP);--------------------------------------------------------------------------
Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social (DDIS);-------------------------------------------------------
Gabinete de Apoio ao Investimento (GAI).-----------------------------------------------------------------------
1.1.1. São cargos dirigentes, na estrutura flexível dos serviços municipais, os cargos de direção 
intermédia de 2º grau, nos termos da alínea c) do nº 1 do artigo 4º da Lei nº 49/2012, de 29 de 
agosto, e as suas competências encontram-se previstas no artigo 15º da citada lei.-----------------
1.2. São as seguintes as unidades orgânicas flexíveis propostas e denominadas “gabinete”, de 
nível inferior a “divisão”, dirigidas por titulares de cargos de direção intermédia de 3º grau, 
cujas áreas também se indicam:-----------------------------------------------------------------------------------
Gabinete de Recursos Humanos (GRH) – Gestão/Ciências Sociais e Humanas;-------------------------
Gabinete de Gestão da Mobilidade (GGM) – Engenharia Civil;---------------------------------------------
Gabinete Jurídico (GJ) – Direito;------------------------------------------------------------------------------------
Gabinete de Modernização Administrativa (GMA) – Ciências Sociais.------------------------------------
1.3. São as seguintes unidades orgânicas flexíveis propostas e denominadas “serviço”, de nível 
inferior a “divisão”, dirigidas por titulares de cargos de direção intermédia de 3º grau, cujas 
áreas também se indicam:-------------------------------------------------------------------------------------------
Serviço de Contabilidade, Plano e Orçamento – Gestão/Contabilidade/Economia;-------------------
Serviço de Compras e Aprovisionamento – Gestão/Contabilidade/Economia;-------------------------
Serviço de Transportes e Mecânica – Gestão/Engenharia;--------------------------------------------------
Serviço de Obras Municipais – Engenharia Civil;---------------------------------------------------------------
Serviço de Empreitadas e Acompanhamento Técnico – Engenharia Civil;-------------------------------
Serviço de Zonas Verdes – Engenharia;---------------------------------------------------------------------------
Serviço de Ambiente, Limpeza Urbana e Recolha de Resíduos – Engenharia do Ambiente;--------
Serviço de Mercados e Feiras – Gestão/Economia;------------------------------------------------------------
Serviço de Educação – Ciências Sociais e Humanas;-----------------------------------------------------------
Serviço de Desporto – Ciências Sociais e Humanas/Desporto.----------------------------------------------
1.4. É a seguinte a unidade orgânica flexível proposta e denominada “serviço”, de nível inferior 
a “divisão” dirigida por titular de cargo de direção intermédia de 4º grau:-----------------------------
Serviço de Oficinas.----------------------------------------------------------------------------------------------------
1.5. São ainda considerados cargos dirigentes, os cargos de direção intermédia de 3º e 4º 
graus, nos termos do nº 2 do artigo 4º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto.---------------------------
1.5.1. Sem prejuízo do disposto nos números 3, 4 e 5 do artigo 20º da Lei nº 2/2004, de 15 de 
janeiro, na sua redação atualizada, adaptada à Administração Local pela Lei nº 49/2012, de 29 
de agosto, os titulares dos cargos de direção intermédia de 3º grau, de acordo com o artigo 4º, 
nº 3, da citada da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, são recrutados, por procedimento 
concursal, de entre elementos da administração pública, dotados de competência técnica e 
aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo, que reúnam três anos 
de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias, para cujo exercício ou 
provimento seja exigível uma licenciatura.----------------------------------------------------------------------
1.5.2. Considerando o previsto no artigo 4º, nº 3, da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, o titular 
de cargo de direção intermédia de 4º grau é recrutado, por procedimento concursal, de entre 
trabalhadores em funções públicas com relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, com capacidade de liderança e responsabilização, não se afigurando 
necessário habilitação académica superior, pelo que não é exigida licenciatura, dadas as 
características do respetivo serviço, possuidores da escolaridade obrigatória, dotados de 
competência e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo, que 
reúnam experiência profissional mínima de três anos no âmbito do tipo de atividade a 
desenvolver no respetivo serviço.---------------------------------------------------------------------------------
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1.5.3. A remuneração proposta, a auferir pelos titulares de cargo de direção intermédia de 3º e 
4º graus, corresponde à 5ª e à 3ª posições remuneratórias da carreira geral de técnico 
superior, respetivamente, nos termos do artigo 4º, nº 3, da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto.----
1.5.4. Considerando o disposto no acima referido artigo 4º, nº 3, as competências propostas 
para os titulares de cargo de direção intermédia de 3º e 4º graus, no âmbito da direção das 
atividades do respetivo “gabinete” ou “serviço” e no âmbito dos objetivos a estabelecer em 
matéria de atuação de acordo com as orientações superiormente definidas, são, 
designadamente, as seguintes:-------------------------------------------------------------------------------------
Garantir a coordenação das atividades e a qualidade da prestação dos serviços da respetiva 
unidade orgânica;------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garantir o cumprimento dos prazos adequados ao desenvolvimento das respetivas atividades, 
de forma a permitir a resposta atempada às solicitações;---------------------------------------------------
Gerir os recursos humanos afetos à respetiva unidade orgânica de acordo com as políticas 
definidas e numa perspetiva de motivação e valorização permanente com vista a promover a 
qualidade do serviço a prestar;-------------------------------------------------------------------------------------
Proceder de forma objetiva à avaliação do mérito dos trabalhadores afetos à respetiva unidade 
orgânica, em função dos resultados individuais e de grupo e à forma como cada um se 
empenhou na prossecução dos objetivos e no espírito de equipa;----------------------------------------
Providenciar a existência de condições de higiene, segurança e saúde no trabalho e aplicação 
das respetivas normas e regulamentos;--------------------------------------------------------------------------
Promover a participação dos respetivos trabalhadores em ações de formação e 
aperfeiçoamento profissional, identificando, de forma integrada, as respetivas necessidades de 
formação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. O Presidente da Câmara e os Vereadores são apoiados pelo Gabinete de Apoio aos Eleitos 
(GAE), constituído nos termos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.-----------------------------------
3. Integram, também, a proposta de estrutura orgânica os gabinetes e serviços seguidamente 
indicados, dependentes do Presidente da Câmara:----------------------------------------------------------
Gabinete de Comunicação (GC);------------------------------------------------------------------------------------
Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC);---------------------------------------------------------------------
Partido Médico Veterinário (PMV).-------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Cristina Barata (CDU) apresentou a seguinte Declaração de Voto:-----------------------------
“O Organigrama e a Estrutura orgânica apresentada, corresponde para o Grupo da CDU a uma 
opção política do executivo, a um entendimento hierárquico funcional e uma relação de poder, 
pressupostos com os quais não nos revemos. Neste sentido abster-nos-emos e 
consequentemente não nos pronunciaremos sobre o conteúdo formal e em coerência 
funcional da respetiva Estrutura, disse.”------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Fernanda Pereira (PSD) perguntou qual a razão da Divisão de Recursos Humanos não 
ser uma subdivisão da Divisão Administrativa e Financeira que na sua opinião faria todo o 
sentido.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, explicou que a Estrutura Orgânica que está em 
vigor data de agosto de 2016 e portanto atualmente o executivo está a funcionar com uma 
estrutura desadequada dos pelouros dos vereadores o que causa algumas dificuldades.----------
Pretendem também operacionalizar a Câmara Municipal com esta nova Estrutura de acordo 
com aquilo que entendem que são as suas necessidades e por isso levaram algum tempo a 
compreender o que estava bem e o que poderia merecer alguma correção para melhor poder 
responder às necessidades dos munícipes e aos serviços que a autarquia presta.--------------------
Esta proposta vai no sentido de contemplar 8 Divisões e 1 Gabinete equiparado a Divisão, 
sendo que atualmente são 6 Divisões e 1 Gabinete equiparado, optando-se por não criar 
nenhum Departamento.----------------------------------------------------------------------------------------------
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Neste momento a Câmara Municipal está a trabalhar apenas com 3 Chefes de Divisão, por 
exemplo os vereadores Arlindo Morais e Marisa Saturnino não têm qualquer chefia o que 
resulta numa grande sobrecarga de tarefas para as pessoas em questão e este é o motivo que 
está subjacente a esta revisão, isto é, adequá-la aos pelouros existentes e às necessidades 
sentidas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à pergunta da eleita Fernanda Pereira referiu que no esboço inicial a Divisão de 
Recursos Humanos estava incluída na Divisão Administrativa e Financeira mas acabaram por 
retirar porque a Divisão Administrativa e Financeira já engloba tantos serviços que incluindo 
mais os Recursos Humanos, que é um serviço dos mais “pesados”, teriam de “partir” a Divisão, 
portanto a opção foi retirar os Recursos Humanos para a tutela do Presidente da Câmara 
Municipal de Beja, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação foi a Organização Interna dos Serviços do Município de Beja, aprovada por 
maioria com 17 abstenções (bancadas da CDU, BE e PSMCT).------------------------------------------------ 
 
 

3.5. – Proposta de alteração do Mapa de Pessoal do Município de Beja 
no âmbito da sua adequação à nova Organização dos Serviços 
Municipais;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente a proposta de alteração do Mapa de Pessoal do Município de Beja no âmbito da sua 
adequação à nova Organização dos Serviços Municipais, o Senhor Presidente da Câmara, Paulo 
Arsénio, informou que foram criados mais cinco novos lugares, nomeadamente 1 Técnico 
Superior para a área do Gabinete de Gestão da Mobilidade, 1 Técnico Superior na área do 
Direito, 1 Técnico Superior na área do Design Gráfico, 1 Técnico Superior na área da 
Arqueologia e 1 Assistente Técnico na área do Design Gráfico.-------------------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção foi o Mapa de Pessoal do 
Município de Beja no âmbito da sua adequação à nova Organização dos Serviços Municipais, 
colocado à votação e aprovado por maioria com 17 abstenções (bancadas da CDU, BE e 

PSMCT).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

3.6. – Proposta de aprovação de contratação de empréstimos BEI;------------- 
 
Registo nº 2258, de 18 de março de 2019, do Gabinete de Desenvolvimento, 
Empreendedorismo e Inovação, propondo, na sequência da candidatura a fundos comunitários 
aprovada em 07 de março de 2019 para a Implementação de Percursos Acessíveis Beja, 
Centro Histórico e Envolventes, que se possa proceder à utilização da linha BEIPT2020, nos 
termos que regulamentam essa linha e nas seguintes condições:-----------------------------------------
Valor máximo do empréstimo a contratar – 288.269,37 €.--------------------------------------------------
Prazo do empréstimo a contratar – 15 Anos.-------------------------------------------------------------------
Amortizações de capital Semestrais, com um período de carência de três anos.----------------------
Pagamento de juros – Semestral.----------------------------------------------------------------------------------
Taxa de juro a aplicar – 1,564% fixa.------------------------------------------------------------------------------
Assim, e por forma a apresentar-se a respetiva candidatura, na plataforma Balcão 2020, de 
acordo com os respetivos normativos legais da LINHA BEI PT 2020-Autarquias, solicita-se que 
esta proposta seja aprovada em reunião de câmara, para efeitos de cumprimento da alínea 
ccc) do nº 1 do artigo 33º, ambos da Lei 75/2013, de 12 de setembro, e com o disposto do 
artigo 51º da Lei 73/2003, de 3 de setembro e em caso de aprovação seja remetida para 
decisão da Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------------------------- 
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Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção foi a contratação de 
empréstimos BEI para a Implementação de Percursos Acessíveis Beja, Centro Histórico e 
Envolventes, colocado à votação e aprovado por unanimidade.------------------------------------------ 
 
Registo nº 2378, de 20 de março de 2019, do Gabinete de Desenvolvimento, 
Empreendedorismo e Inovação, propondo, na sequência da candidatura a fundos comunitários 
aprovada em 07 de março de 2019 para a Reabilitação e Refuncionalização do edifício da 
Piscina Descoberta, que se possa proceder à utilização da linha BEIPT2020, nos termos que 
regulamentam essa linha e nas seguintes condições:---------------------------------------------------------
Valor máximo do empréstimo a contratar – 432.208,28 €.--------------------------------------------------
Prazo do empréstimo a contratar – 15 Anos.-------------------------------------------------------------------
Amortizações de capital Semestrais, com um período de carência de três anos.----------------------
Pagamento de juros – Semestral.----------------------------------------------------------------------------------
Taxa de juro a aplicar – 1,564% fixa.------------------------------------------------------------------------------
Assim, e por forma a apresentar-se a respetiva candidatura, na plataforma Balcão 2020, de 
acordo com os respetivos normativos legais da LINHA BEI PT 2020-Autarquias, solicita-se que 
esta proposta seja aprovada em reunião de câmara, para efeitos de cumprimento da alínea 
ccc) do nº 1 do artigo 33º, ambos da Lei 75/2013, de 12 de setembro, e com o disposto do 
artigo 51º da Lei 73/2003, de 3 de setembro e em caso de aprovação seja remetida para 
decisão da Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção foi a contratação de 
empréstimos BEI para a Reabilitação e Refuncionalização do edifício da Piscina Descoberta, 
colocado à votação e aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------- 
 
 

3.7. – Proposta de adjudicação de contratação de empréstimo a médio 
ou longo prazo – IFRRU 2020 – edifício da Praça da República, nº 29, em 
Beja;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Presente o auto de análise de propostas para a contratação de empréstimo a médio ou longo 
prazo – IFRRU 2020 – edifício da Praça da República, nº 29, em Beja, propôs a Comissão de 
Análise a adjudicação ao Banco Santander Totta, pelo prazo de 15 anos e 2 anos de carência 
de capital, a uma taxa de juro indexada à Euribor a três meses, acrescida de um spread de 
1,49%, dado tratar-se da proposta mais favorável para o Município.------------------------------------ 
 
Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção foi a adjudicação para 
contratação de empréstimo a médio ou longo prazo – IFRRU 2020 – edifício da Praça da 
República, nº 29, em Beja, colocada à votação e aprovada por maioria com 15 abstenções 
(bancada da CDU).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

3.8. – Proposta de aprovação da repartição de encargos referente à 
empreitada de reabilitação do edifício dos Paços do Concelho;------------------- 

 
Registo nº 2673, de 29 de março de 2019, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo, face ao relatório final de análise de propostas a adjudicação da 
empreitada de reabilitação do edifício dos Paços do Concelho, à Efima – Eficiência, 
Instalações e Manutenção, Ldª, pelo valor de 627.714,27 € (s/IVA incluído).--------------------------- 
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Ao abrigo do nº 1 do artigo 98º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017 
de 31 de agosto, a minuta do contrato, que se junta e que constitui documento anexo número 
três que faz parte integrante da presente ata, deverá ser aprovada em simultâneo com a 
decisão de adjudicação.----------------------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos do disposto no artigo 290º-A do CCP, propõe-se que o gestor do contrato a 
identificar no seu texto possa ser a Arqtª Margarida Duarte.-----------------------------------------------
Presente o cronograma financeiro da proposta a adjudicar, poderemos desde já atualizar a 
repartição de encargos prevista para esta empreitada. Assim, teremos os seguintes valores 
(s/IVA incluído):----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2019 …………………………………………………………………………………………………………………….. 205.459,21 € 
2020 …………………………………………………………………………………………………………………….. 422.255,06 € 
 
Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção foi a repartição de 
encargos referente à empreitada de reabilitação do edifício dos Paços do Concelho, colocada à 
votação e aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
A eleita Susana Correia (CDU) referiu que o Grupo da CDU pensa haver aqui uma falta de 
consideração pela Comissão de Regulamentos uma vez que os projetos da 1ª Revisão ao 
Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Beja e do 
Regulamento de Cedência de Espaços do Parque de Feiras e Exposições de Beja, não foram 
discutidos na mesma, embora tenham sido informados que a sua aprovação é urgente, 
portanto ou a Comissão existe e tem realmente uma função ou então não faz sentido. Por 
muito urgentes que sejam as situações não se pode passar por cima se efetivamente a 
Comissão tem de analisar os Regulamentos e pronunciar-se sobre os mesmos, pelo que propôs 
a retirada dos mesmos para serem votados na próxima Assembleia, caso contrário votarão 
contra, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Luís Miranda referiu que não está nos propósitos do executivo qualquer falta de 
consideração pela Comissão de Regulamentos. A Assembleia Municipal é soberana e poderá 
decidir reconduzir os projetos à Comissão de Regulamentos. Contudo informou que 
relativamente ao Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de 
Beja o mesmo foi enviado ao eleito Miguel Quaresma assim que tiveram acesso à última 
versão que foi elaborada com a assessoria da Ambirumo – Projetos, Inovação e Gestão 
Ambiental, empresa especializada nesta área e que acompanhou todo o processo, esteve 
sujeito a discussão pública onde não houve qualquer recomendação ou pedido de 
esclarecimento, foi submetido a parecer da entidade reguladora, a ERSAR, em que todas as 
observações foram introduzidas, está de acordo com a legislação mais recente sobre esta 
matéria e foram envolvidos os técnicos da Câmara Municipal e portanto está em condições de 
ser aprovado, no entanto, se a Assembleia Municipal decidir que deve baixar à Comissão de 
Regulamentos baixará, disse.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) considera que a matéria sobre os Regulamentos tem sido 
uma área que tem suscitado grandes discussões que podiam ser evitados. Confirmou aquilo 
que o vereador Luís Miranda referiu apenas com uma precisão, nomeadamente que recebeu o 
Regulamento quatro dias antes do mesmo estar disponível para os restantes eleitos o que 
acabou por ser insuficiente para coloca-lo à discussão neste caso com o seu grupo 
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parlamentar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referiu também que tem sido norma haver um processo de trabalho em que os Regulamentos 
entram na Comissão para serem analisados e assim tem sido ao longo dos últimos anos. Leu 
algumas partes do Regulamento e confirmou o nível técnico da abordagem do mesmo e 
conhece as pessoas envolvidas agora também compreende as reservas por parte de alguns 
eleitos relativamente a pronunciarem-se sobre uma matéria que desconhecem. Portanto, 
compreende a urgência mas acha que o mais indicado será a Comissão analisar, na medida do 
possível, este assunto, disse.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda quis ainda referir depois de confirmar que no passado, ao contrário 
do que o eleito Miguel Quaresma disse, houve muitas exceções à regra dos Regulamentos irem 
à Comissão, portanto não seria caso inédito. Aconteceu por várias vezes o executivo solicitar 
devido à urgência da matéria a aprovação dos regulamentos sem passagem pela Comissão 
quando isso era adequado e neste caso entendia-se que devido à especificidade técnica onde 
não há uma envolvência politica muito forte isso pudesse acontecer, disse.--------------------------- 
 
Colocado à consideração da Assembleia Municipal foi decidido fazer baixar a 1ª Revisão ao 
Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Beja e o 
Regulamento de Cedência de Espaços do Parque de Feiras e Exposições de Beja à Comissão de 
Regulamentos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

3.10. – Designação de um representante do Partido Socialista para 
integrar a Assembleia Intermunicipal da CIMBAL – Comunidade 
Intermunicipal do Baixo Alentejo como suplente;------------------------------------------ 

 
Foi designada a eleita Patrícia Margarida de Carvalho dos Santos Duarte Loução para integrar 
a Assembleia Intermunicipal da CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo como 
suplente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 

3.11. – Estatuto do Direito da Oposição 2018;------------------------------------------------ 

 
Considerando o exposto no Relatório de Avaliação entende-se que foi assegurado o 
cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição no Município de Beja no período a que se 
refere o presente relatório (01-01-2018 a 31-12-2018).--------------------------------------------------------
Assim, e nos termos do disposto no nº 2 do artigo 10º do Estatuto do Direito de Oposição, o 
presente relatório de avaliação foi enviado à Presidente da Assembleia Municipal e aos 
titulares do Direito de Oposição, para efeitos de exercício do direito de pronúncia.-----------------
Em cumprimento da alínea u) do nº 1 do artigo 35º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro, após 
o exercício do direito de pronúncia dos titulares do Direito de Oposição, este relatório será 
publicado em www.cm-beja.pt.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

3.12. – Proposta de atribuição de Medalhas de Mérito Municipal 2019;---- 

 
Nos termos do Regulamento Municipal de Insígnias e Medalhas, propôs a Câmara Municipal de 
Beja a atribuição das seguintes medalhas:----------------------------------------------------------------------
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Atribuir a Medalha de Honra do Município ao Regimento de Infantaria nº 1.------------------------
Atribuir a Medalha de Mérito Artístico e Cultural ao Senhor Florival Baiôa Monteiro.-------------
Atribuir a Medalha de Mérito Artístico e Cultural à Sociedade Filarmónica 24 de Outubro de 
Baleizão.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atribuir a Medalha de Mérito Económico ao Senhor António Manuel Pereira Chícharo.---------- 
 
Efetuada a chamada nominal dos eleitos para procederem à votação por voto secreto e depois 
da contagem dos votos foram apurados os seguintes resultados, sendo a proposta para 
atribuição de Medalhas de Mérito Municipal para o ano 2019 ratificada de acordo com os 
mesmos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 SIM NÃO BRANCOS 

Medalha de Honra do Município 
Regimento de Infantaria nº 1 

28 4 1 

Medalha de Mérito Artístico e Cultural 
Florival Baiôa Monteiro 

30 2 1 

Medalha de Mérito Artístico e Cultural 
Sociedade Filarmónica 24 de Outubro 

27 5 1 

Medalha de Mérito Económico 
António Manuel Pereira Chícharo 

28 4 1 

 
 

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

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

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

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

 
 
 

 
 

A Mesa, 
 

 
 
 

Aprovada por maioria com 2 abstenções 

em sessão ordinária realizada em de 26 

junho de 2019 


