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Ata número quatro, relativa à sessão ordinária da Assembleia Municipal 
de Beja realizada a vinte e seis de junho do ano dois mil e 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 dos eleitos João Manuel Ildefonso Dias e Pedro Manuel Vigon Manso Frazão por 
António José Curre Barahona e Narciso António Pires Gaitinha, respetivamente, cidadãos a 
seguir na lista de candidatos pela Coligação Democrática Unitária à Assembleia Municipal, da 
eleita Fernanda Maria dos Santos Pereira por Manuel de Jesus Godinho Felício, cidadão a 
seguir na lista de candidatos pelo Partido Social Democrata à Assembleia Municipal e da 
Presidente da Junta de Freguesia de Cabeça Gorda (Maria Lucília Pereira Simão Rosa), pelo seu 
substituto legal, Álvaro Manuel da Silva Nobre, 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, António José Curre Barahona, Ana Cristina 
Ribeiro Horta, Susana Helena Bastos Correia da Fonseca, Bárbara da Conceição Rala Esparteiro, 
Maria Manuel Candeias Coelho, Jacinto Manuel Cristina Franco, Afonso Henriques Rabaçal, 
Manuel Joaquim Góis Custódio, Manuel de Jesus Godinho Felício, 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, Narciso António Pires Gaitinha, 
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, Jorge Miguel Raposo da Mata como Presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora 
das Neves, Luís Miguel da Silva Gaspar como Presidente da Junta de Freguesia de Santa Clara 
de Louredo, Leonel de Jesus Rato Sousa como Presidente da Junta de Freguesia de São Matias, 
Carlos Manuel Castilho Casimiro como Presidente da União de Freguesias de Albernoa e 
Trindade, 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.------------ 
 
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, João Manuel Rocha da Silva, 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 Carlos Piçarra Martins expressou a sua indignação relativamente ao assunto que 
irá ser votado nesta sessão, nomeadamente o Contrato de Parceria Pública e o Contrato de 
Gestão relativos à constituição de uma Parceria Pública para gestão da água em baixa pela 
empresa a criar A.D.B.A. – Águas do Baixo Alentejo, S.A., que determinará a dissolução da 
empresa EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, E.M., porque nem a 
população nem os funcionários da EMAS, sabem o que vai acontecer, pelo que considerou 
lamentável a forma como este processo se desenvolveu, disse.------------------------------------------- 
 
O munícipe Francisco Rodrigues, natural e residente da freguesia de Trindade referiu que a 
localidade está cercada por uma empresa a que só pode chamar criminosa, porque não 
respeita nada nem ninguém, tem destruído tudo. Desde novembro de 2018 que tem vindo a 
apelar ao Senhor Presidente da Câmara e ao senhor vereador Luís Miranda para esta situação. 
Recebeu dois ofícios onde o primeiro informava que tinha sido dado um prazo máximo de 15 
dias aos proprietários da empresa para reporem os caminhos, já passaram três meses e nada. 
O segundo ofício diz que os caminhos vão ser repostos, mas não diz quem repõe, pelo que 
gostaria de ser esclarecido se é a Câmara Municipal, a empresa ou o proprietário dos terrenos, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Vasco Santana, enquanto coordenador da Direção Regional de Beja do STAL, 
sindicato mais representativo dos trabalhadores da administração local e relativamente ao 
ponto 3.3. da ordem de trabalhos, nomeadamente a passagem da gestão da água em baixa 
para a possível criação de empresa que a irá gerir, quis referir o seguinte:-----------------------------
Primeiro, o STAL é um dos parceiros a nível internacional que defende a gestão da água pública 
e neste caso com uma gestão municipal uma vez que é a mais próxima da população.-------------
Segundo, disse que tiveram conhecimento deste processo de forma tardia pelo que não 
tiveram possibilidade de discutir e debater esta solução que vai ser apresentada e que na 
opinião do STAL tem muitas situações que deveriam ser estudadas e debatidas, quer com a 
população, quer com os trabalhadores que vão ver através desta medida as suas vidas 
completamente alteradas.-------------------------------------------------------------------------------------------
Terceiro e relativamente à afirmação que o Senhor Presidente da Câmara fez ao Diário do 
Alentejo, nomeadamente que os trabalhadores podiam passar para a Câmara Municipal de 
Beja, perguntou como é que seria feita de forma jurídica e prática esta passagem, se a Câmara 
Municipal tem condições para isto e se os trabalhadores não iriam ver os seus direitos e 
deveres alterados devido a esta situação uma vez que a Lei que rege o Código de Trabalho 
para a EMAS e a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas são diferentes e portanto não é 
claro que a coisa possa ser feita de uma forma direta sem que tenham de abrir concursos, sem 
que os trabalhadores possam ver o seu vínculo interrompido e os seus salários reduzidos para 
a base inicial do que é a tabela remuneratória única neste momento.----------------------------------
Deixou bem claro que o STAL enquanto estrutura sindical representativa dos trabalhadores, 
acompanhará os mesmos em tudo aquilo que precisem, para que vejam os seus direitos 
defendidos de maneira clara e para que não vejam as suas carreiras hipotecadas.------------------
Referiu ainda que esta solução deveria ter sido estudada também com a população em geral 
porque para o bem ou para o mal será depois ela que irá suportar esta alternativa, isto é, do 
pouco conhecimento que têm evidentemente que irá haver convergências tarifárias e 
alterações de investimento que poderão onerar ainda mais aquilo que já se paga pela água 
bem como haverá alterações significativas no funcionamento da EMAS, que será extinta e na 
forma de gestão dos recursos humanos da nova empresa.-------------------------------------------------
Neste sentido, apelou a que pudesse haver um debate geral antes desta votação, adiando a 
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mesma para mais tarde de maneira a que todos fizessem parte integrante desta discussão, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Bernardo Nascimento agradeceu a oportunidade de poder intervir e trouxe à 
Assembleia Municipal duas preocupações.----------------------------------------------------------------------
Primeira, relativamente ao estado em que atualmente se encontra a mata que está 
praticamente ao abandono. Quem tiver a oportunidade de passar ou eventualmente praticar 
desporto lá, poderá verificar que falta uma manutenção muito significativa na mesma. Não 
tem luz, questão que não se coloca tanto agora mas que no inverno, anoitecendo muito cedo, 
fica completamente às escuras o que constitui um perigo real para a população e para quem 
frequenta a escola que existe ao seu lado.----------------------------------------------------------------------
Segunda, relativamente à Piscina Municipal descoberta e ao facto de ter tido conhecimento 
que haveria uma intervenção nos balneários daquele equipamento, referiu que esteve no local 
no fim-de-semana passado e verificou que está tudo exatamente igual, uma falta de higiene 
inacreditável, as instalações obsoletas e claramente a precisar de uma intervenção urgente até 
para que os utentes não tenham problemas e se torne mais confortável a utilização da piscina 
municipal, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, cumprimentou todos os presentes e referiu 
que relativamente à intervenção do coordenador da Direção Regional de Beja do STAL, terá 
oportunidade de responder no ponto 3.3. da ordem de trabalhos.--------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda, relativamente à questão do processo de construção de um novo 
olival junto à freguesia de Trindade, referiu que existem efetivamente alguns litígios entre os 
investidores e o Município de Beja que tem acompanhado a situação e têm inclusivamente na 
próxima semana uma reunião marcada com o proprietário dos terrenos. O intuito da autarquia 
é defender as populações e os bens públicos, neste caso defender a manutenção dos caminhos 
municipais e com certeza que irão fazer com que a reparação daqueles que foram danificados 
pela implementação do olival sejam repostos à custa de quem os destruiu ou por acordo ou 
pela via judicial.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão da mata, concordou com as preocupações apresentadas pelo Senhor 
Bernardo porque de facto existe um défice na sua manutenção mas a Câmara Municipal irá 
fazer um esforço na tentativa de melhorar essa situação. Relativamente à eletrificação a 
iluminação pública da mata não está prevista e não está nas perspetivas de se poder 
concretizar durante o presente mandato, disse.--------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Arlindo Morais referiu que é frequentador da mata e da piscina, sítios onde pratica 
a sua atividade física e os dois problemas apresentados pelo munícipe Bernardo existem 
efetivamente, mas durante estes 18 meses que têm de exercício autárquico já fizeram 
qualquer coisa para melhor ambos os espaços.----------------------------------------------------------------
Na piscina descoberta foi feita uma intervenção de embelezamento exterior do espaço para 
lhe dar outra dignidade, os lava-pés foram colocados que eram uma necessidade para ter a 
qualidade da água no top e este ano foi colocada toda a caleira em torno do tanque. 
Evidentemente que os balneários são um problema, mas não é um problema de agora, 
contudo está em marcha um projeto de requalificação de toda a zona dos balneários e dar 
outro brilho ao equipamento.--------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à mata e ao circuito de manutenção, como se sabe o glifosato foi proibido, mas 
estão a ser realizados todos os anos dois cortes de erva naquele local e este ano serão feitos 
três. O circuito irá ter novas placas, foi reajustado mas o problema é que tem sido vandalizado 
quase de mês a mês e portanto está-se sempre atrás deste prejuízo, contudo estão atentos e 
sabem o que terá de ser feito, disse.------------------------------------------------------------------------------ 
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O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, acrescentou que foi lançado um concurso para 
reabilitação da piscina municipal no valor de 1.600.000,00 € que ficou infelizmente deserto e 
não foi porque se tenha sub-orçamentado a obra com intenção de não fazer obra mas sim 
porque as obras públicas em Portugal têm subido de uma forma considerável. O projeto foi 
preparado em um ano e meio, conseguiu-se financiamento através de quadros comunitários 
no valor de 1.250.000,00 € e um empréstimo do BEI (Banco Europeu de Investimento) no valor de 
mais de 400.000,00 €, o concurso foi lançado mas não apareceu nenhuma empresa 
construtora que quisesse realizar a empreitada pelo valor atrás referido. Agora, terá de se 
reequacionar quais as possibilidades dentro da Câmara Municipal, para eventualmente lançar 
um concurso com um valor superior, sendo que terá de se procurar as verbas que faltam, isto 
é, o diferencial de 1.600.000,00 € para aquele que vier a ser o valor do novo concurso, 
precisamente para que Beja possa ter novamente uma das piscinas mais fantásticas do país 
não só em termos de tanques, que o tem, mas também em termos de balneários e de zona de 
apoio, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Apreciação e votação da ata no 3/2019;------------------------------------------------ 

 
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 3/2019, relativa à sessão 
ordinária realizada em vinte e nove de abril de dois mil e dezanove, a qual foi previamente 
distribuída por todos os eleitos e de seguida aprovada por maioria com duas abstenções.------- 
  
 

2.2. – Intervenção dos membros da Assembleia Municipal;------------------------- 
 
A eleita Ana Horta (PS) apresentou a seguinte Declaração Política:--------------------------------------
“A Câmara Municipal de Beja, através da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo 
(CIMBAL), aderiu ao Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) que prevê financiar a 
diminuição do preço dos transportes públicos. Este programa incentiva o uso do transporte 
público e impulsiona a redução das emissões de CO

2. Nesse sentido, esta medida ajudará a 
tornar o nosso país mais sustentável e numa referência mundial na descarbonização pela 
redução do transporte privado, podendo vir a atingir num futuro próximo a neutralidade 
carbónica. O PART constitui uma ferramenta inestimável de coesão social, uma vez que diminui 
as desigualdades sociais e económicas entre os cidadãos.-------------------------------------------------
A autarquia de Beja decidiu transferir o valor que recebe da comparticipação do PART para os 
utentes e assim proporcionar, desde o dia 01 de junho, para além de outras medidas, uma 
redução significativa dos valores dos passes, que teve uma forte adesão por parte dos 
munícipes logo no 1º mês. A par destas medidas devemos também realçar o pagamento 
integral do passe escolar dos alunos das freguesias do 10º, 11º e 12º anos desde o início do 
ano letivo 2018/19.----------------------------------------------------------------------------------------------------
O grupo do Partido Socialista da Assembleia Municipal de Beja congratula o executivo da 
Câmara Municipal por todas as medidas tomadas relativamente aos Transportes Públicos no 
concelho, que reduz significativamente o esforço financeiro das famílias e contribui para uma 
melhor mobilidade, maior utilização do transporte público e mais igualdade de oportunidades 
no acesso a Beja de todos os pontos do Concelho. No entanto, consideramos que o modelo de 
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financiamento e os critérios de distribuição das verbas entre as diferentes zonas do país não 
garante a equidade entre as 21 Comunidades Intermunicipais (CIM) e as Áreas Metropolitanas 
de Lisboa e Porto, beneficiando claramente estas últimas duas, o que acentua as assimetrias 
regionais. Deste modo continuaremos a apoiar a CIMBAL na exigência de um substancial 
reforço da verba do PART atribuída à nossa CIM de modo a obter uma clara melhoria dos 
transportes públicos, com reforço da oferta e extensão de percursos, conseguir uma maior 
redução dos tarifários e aliviar ainda mais as famílias de parte desse encargo.”, disse.------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE) apresentou a seguinte Moção sobre o acompanhamento pela 
Assembleia Municipal do processo de elaboração do projeto de PIER da Herdade da Fonte 
dos Frades:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – Esteve recentemente em consulta pública a constituição de uma equipa técnica para a 
elaboração do PIER – Plano de Intervenção em Espaço Rural da Herdade da Fonte dos Frades, 
na freguesia de Baleizão, em parceria entre a Câmara Municipal de Beja e o proprietário, o 
grupo espanhol De Prado, S.A..-------------------------------------------------------------------------------------
2 – Este Plano definirá, entre outras, as áreas destinadas à instalação de unidades 
agroindustriais de transformação de azeitona e de amêndoa, algumas das quais preexistentes, 
bem como as medidas de salvaguarda do rico património natural e arqueológico daquela 
herdade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 – Esta é uma área particularmente sensível, dado o comportamento anterior do grupo De 
Prado, S.A., em concreto, na destruição de 28 sítios arqueológicos para a instalação de três mil 
hectares de amendoal, nas freguesias de Beringel e União de Freguesias de Trigaches e São 
Brissos, oportunamente condenados por esta Assembleia Municipal na sessão de novembro de 
2017.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 – A Assembleia Municipal de Beja deve acompanhar o PIER durante toda a fase de 
elaboração, de forma a garantir um nível de informação adequado e a poder apresentar 
sugestões antes de ser chamada a decidir sobre a sua aprovação final.---------------------------------
Assim, proponho(mos) que a Assembleia Municipal de Beja delegue no grupo de trabalho 
sobre as culturas intensivas e superintensivas o acompanhamento do processo de elaboração 
do PIER da Herdade da Fonte dos Frades, bem como de outros referidos no Relatório de 
Atividades da Câmara Municipal de Beja.”, disse.------------------------------------------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) considerou a questão apresentada pertinente e de todo o 
interesse que o grupo de trabalho sobre as culturas intensivas e super-intensivas acompanhe 
este e eventualmente outros PIER’s mas ficou na dúvida se é para a assembleia se pronunciar 
ou não, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A eleita Gina Mateus (BE) referiu que sendo uma Moção e sendo aceite pela assembleia será 
para o grupo de trabalho debater a questão.------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que quando o Grupo De Prado, S.A., 
apresentar o PIER este será submetido a discussão pública e portanto não só o grupo de 
trabalho o pode acompanhar como qualquer outro cidadão se pode pronunciar sobre o 
mesmo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda considerou haver aqui alguma confusão, isto é, a competência de 
elaborar planos é das Câmaras Municipais. Estes PIER´s são oportunidades dadas para que os 
investidores se substituam à Câmara Municipal e elaborarem os planos que são depois sujeitos 
a discussão pública. Nesta fase com certeza que tanto o grupo de trabalho como qualquer 
cidadão individualmente pode e deve pronunciar-se sobre o mesmo, dar sugestões ou fazer 
reclamações. Agora, não está a ver em termos práticos como é que se pode concretizar o 



 

Página 6 de 26 
 

acompanhamento na fase de execução do plano pelo grupo de trabalho da assembleia 
municipal uma vez que os mesmos são elaborados por gabinetes de projeto, pelo que pediu ao 
eleito Miguel Quaresma, enquanto técnico do município que acompanha estas matérias, se 
podia esclarecer esta situação, disse.----------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) considerou clara a intervenção do senhor vereador e é assim 
em termos legais mas o que interpretou e pensa que faz sentido é que à semelhança do que 
ocorre com a Comissão de Regulamentos não se faça o “trabalho de casa” única e 
exclusivamente para a consulta pública mas sim antecipadamente e isto é uma questão 
interna da Assembleia Municipal em que poderá solicitar aos serviços da câmara pontos de 
situação periódicos sobre o estado de desenvolvimento do respetivo processo de 
planeamento, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda quis acrescentar que nesta questão terá de ser respeitado o princípio 
da igualdade e portanto estes PIER’s devem ser todos considerados da mesma forma e por 
conseguinte aquilo que for decidido sobre o PIER em causa será extensível a todos os outros. 
No entanto, continua a dizer que não sabe como é que esse acompanhamento pode ser feito 
antecipadamente uma vez que o plano, como já referiu, é elaborado por um gabinete de 
projeto privado, portanto em termos práticos o que é que se pretende relativamente ao 
período em que os planos estão a ser elaborados e ainda não foram apresentados à Câmara 
Municipal, perguntou.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A eleita Gina Mateus (BE) esclareceu que aquilo que se pretende é precisamente que o grupo 
de trabalho vá acompanhando o plano no sentido de quando a Assembleia Municipal for 
chamada a pronunciar-se sobre a sua aprovação ou não estar capacitada com a informação 
que se foi recolhendo à medida que o mesmo foi sendo elaborado, disse.-----------------------------  
 
O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Beringel, Vítor Besugo (PS), referiu que aquilo 
que está a ser solicitado é que quando o plano chegar à Câmara Municipal e antes de haver 
alguma decisão, o grupo de trabalho possa ter acesso ao processo e assim ter uma opinião 
formada, portanto neste sentido a bancada do PS votará favoravelmente esta Moção.------------ 
 
Colocada à votação foi a Moção aprovada por unanimidade.--------------------------------------------- 
 
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;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O eleito Manuel Felício (PSD) colocou as seguintes questões:----------------------------------------------
Relativamente à INOVOBEJA perguntou se esta empresa ainda existe.-----------------------------------
ARECBA – Associação Regional de Energia do Centro e Baixo Alentejo, que foi criada para 
desenvolver propostas de energias verdes e para a utilização nos serviços, a associação está a 
funcionar?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aeroneo, o projeto colapsou, vai continuar há alguma novidade?----------------------------------------
Museu Regional de Beja, considerou que é necessário um esclarecimento público para que 
todas as pessoas da cidade e do concelho tenham noção do que se passa, quem o dirige, quem 
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tem responsabilidades sobre o mesmo, que responsabilidades e qual o futuro que se espera.---
Limpeza urbana da cidade, situação que afeta toda a população, não apenas no sentido da 
limpeza do lixo onde por ventura os horários e a periodicidade de recolha não serão os 
melhores, mas também a limpeza das ervas porque existem outros meios de as “matar” como 
por exemplo o sal-gema.---------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Regulamento do Conselho Municipal para a Inclusão de Pessoas com 
Deficiência do Município de Beja que foi aprovado, perguntou se o balcão já está a funcionar e 
considerou que faz falta à Câmara Municipal esclarecer qual a política de inclusão porque 
repare-se hoje estamos nesta sessão realizada num 1º andar, quem tiver mobilidade reduzida 
não vai conseguir assistir uma vez que não existem elevadores ou rampas, disse.------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE) começou precisamente pela questão do Conselho Municipal de 
Inclusão uma vez que continuam a aguardar a sua instalação e a indicação do representante 
eleito pela Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao orçamento participativo, questão que colocou em abril ao Senhor Presidente 
da Câmara, que informou haver em princípio condições de trazer a matéria a esta sessão o que 
não aconteceu. Assim, parece-lhe evidente que desta forma vai-se empurrando o início do 
cumprimento desta promessa para o último ano do mandato porque para 2020 já começa a 
ser difícil se não impossível, disse.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, deu as seguintes respostas às questões 
formuladas:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à INOVOBEJA a empresa ainda não está extinta formalmente faltando ainda 
pagar algumas faturas de pequenos valores para se poder encerrar definitivamente este 
processo ainda este ano.---------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à ARECBA a associação está esvaziada em Beja de conteúdo e de funcionários. 
Muitos dos outros municípios da CIMBAL nunca pagaram sequer qualquer prestação, que no 
caso do Município de Beja era de 2.000,00 €/mês e portanto desse ponto de vista o executivo 
também suspendeu oficiosamente a sua participação na mesma.----------------------------------------
Relativamente à Aeroneo é um projeto que não terá continuidade porque nunca chegou a 
começar. O processo que existia entre o Estado Português e a Aeroneo previa uma 
contrapartida mensal de 40.710,00 €/mês durante 15 anos mas nunca chegou a ser assinado o 
contrato em abril de 2018 uma vez não ter havido acordo entre as partes porque a Aeroneo 
terá feito exigências posteriores em relação às condições que estavam inicialmente 
determinadas. Neste momento o Estado tenciona mesmo reverter para o domínio público o 
terreno que tinha sido desanexado na antiga fábrica da Base Aérea. De qualquer forma a 
Aeroneo mantém ainda um lote com 7.500m2 no Aeroporto de Beja que já esgotou o prazo de 
utilização tendo pedido uma prorrogação de prazo à ANA – Aeroportos e Navegações Aéreas, 
que irá depois decidir se vai ou não prorrogar a cedência do lote ou se o vai retomar para 
colocar à disposição de um outro investidor.-------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Museu Regional de Beja, referiu que o processo está a andar nos termos que 
foram noticiados pela CIMBAL há alguns meses atrás, isto é, já foi publicado em Diário da 
República a sua transição para a Direção Regional de Cultura do Alentejo sendo que agora 
existe um período de 60 dias para que se processe efetivamente através de um auto a sua 
transmissão que inclui o espólio e os funcionários que passarão para a tutela do Estado. 
Posteriormente haverá um acordo de gestão partilhada entre a Direção Regional de Cultura e a 
Câmara Municipal de Beja porque a autarquia quer deixar bem claro que não será por este 
facto que se irá demarcar das suas responsabilidades sobre o Museu Regional de Beja, aliás a 
prova disso é que apresentou um projeto para obras naquele equipamento no valor de 
1.200.000,00 € e caso seja aprovado a Câmara Municipal assumirá os 15% da parte não 
comparticipada no valor de 180.000,00 €.-----------------------------------------------------------------------
Relativamente à limpeza urbana é uma situação difícil disse, o executivo não enterra a cabeça 
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na areia a fingir que não existem problemas porque existem e devem-se a vários fatores como 
a redução do número de trabalhadores da limpeza nos últimos anos mas está um concurso a 
decorrer para admissão de mais 12 pessoas nesta área que quando vierem a ser colocados 
acrescentarão com certeza qualidade à limpeza da cidade, estão à espera de no próximo mês 
chegar uma viatura de recolha de resíduos sólidos, foi colocada mais uma varredora ao serviço 
e portanto tenta-se gerir esta situação o melhor que podem com os recursos materiais e 
humanos que existem à disposição. Para além disto há um conjunto de situações que fogem 
do alcance da autarquia por falta de civismo das pessoas que depositam resíduos inadequados 
junto aos moloks nomeadamente bem como fogos ateados quer em equipamentos de recolha 
na cidade quer nas freguesias rurais. Quanto aos horários estes são o que são, a atual Câmara 
Municipal de Beja, bem ou mal, não mexeu nos horários dos funcionários que vinham de 
executivos anteriores, portanto as responsabilidades são delegadas nos chefes de divisão e os 
que apresentam depois são validados ou não politicamente e obviamente quando as tarefas 
são apresentadas por quem gere diretamente quase duas centenas de pessoas naturalmente 
acreditam que são bem geridas e quem trabalho diariamente nos serviços tem claramente 
uma capacidade de coordenação melhor do que o executivo que também a tem mas tem 
outras dezenas mais.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao orçamento participativo informou que o Regulamento está pronto desde o 
início deste mês mas o executivo quer olhar um pouco melhor para o mesmo e como muito 
provavelmente irá haver uma Assembleia Municipal extraordinária durante o mês de julho o 
mesmo poderá, sem certezas, ser submetido à apreciação dos eleitos. Referiu também que o 
orçamento participativo num concelho como o de Beja é um processo de algum grau de 
dificuldade mas estão empenhados em concretizá-lo, disse.----------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino, relativamente à questão colocada pelo eleito Manuel Felício, 
informou que o balcão para a inclusão já está a funcionar há alguns meses, presta informação, 
articulação e encaminhamento para outras entidades com respostas sociais na área da 
deficiência quando o município não as pode facultar.--------------------------------------------------------
Informou também que existiu aqui um interregno porque a pessoa que tínhamos estava ao 
abrigo de um CEI e dia 01 de julho serão formalizados contratos de trabalho, ao abrigo da 
Medida do IEFP Mercado Aberto, para a inclusão de 8 pessoas com deficiência na Câmara 
Municipal. Nesse sentido estão a aguardar essa pessoa que tem de ser parte integrante deste 
processo não só porque vive esse problema como também é com ela que se consegue 
desenvolver uma ação mais eficaz na área da deficiência devido ao trabalho de articulação que 
faz com o executivo.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ainda relativamente a este processo disse que o novo site da Câmara Municipal, que foi 
lançado há pouco tempo, deveria ter essa informação, no entanto ela está a ser alvo de uma 
atualização/revisão e por isso ainda não está online, mas fica a dica ao eleito que depois 
poderá consultar assim que a mesma for disponibilizada.--------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais questões passou-se ao ponto seguinte.------------------------------------------------- 
 
 

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

 
Nos termos do artigo 75º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, os municípios, as entidades 
intermunicipais e as suas entidades associativas, devem apresentar contas consolidadas com 
as entidades detidas ou participadas.-----------------------------------------------------------------------------
O Grupo Autárquico é composto por um município, uma entidade intermunicipal ou uma 
entidade associativa municipal e pelas entidades controladas, de forma direta ou indireta, 



 

Página 9 de 26 
 

considerando-se que o controlo corresponde ao poder de gerir as políticas financeiras e 
operacionais de uma outra entidade a fim de beneficiar das suas atividades.-------------------------
Deverão ainda ser consolidadas, na proporção da participação ou detenção, as empresas locais 
que, de acordo com o artigo 7º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, integrem o setor 
empresarial local e os serviços intermunicipalizados, independentemente da percentagem de 
participação ou detenção do município.-------------------------------------------------------------------------
O nº 7 do mesmo artigo identifica “Os documentos de prestação de contas consolidadas 
constituem um todo e compreendem o relatório de gestão, o balanço consolidado, a 
demonstração consolidada dos resultados por natureza, o mapa de fluxos de caixa 
consolidados de operações orçamentais e o anexo às demonstrações financeiras consolidadas, 
com a divulgação de notas específicas relativas à consolidação de contas, incluindo os saldos e 
os fluxos financeiros entre as entidades alvo da consolidação e o mapa de endividamento 
consolidado de médio e longo prazos e mapa da dívida bruta consolidada, desagregado por 
maturidade e natureza.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Em junho de 2010, ano que foi publicado a Portaria nº 474/2010, de 15 de junho, através da 
qual foi aprovada a Orientação nº 1/2010, intitulada de “Orientação Genérica relativa à 
consolidação de contas no âmbito do sector público administrativo”.-----------------------------------
Em 28 de abril de 2011, na ausência de normas de consolidação de contas no POCAL ou uma 
norma única de consolidação de contas aplicável a todas as administrações públicas que 
compõem o sector público administrativo, foi publicado pelo Subgrupo de Apoio Técnico na 
Aplicação do POCAL (SATAPOCAL) instruções específicas para o Exercício de 2010, com o 
objetivo de operacionalizar a consolidação de contas a apresentar pelos Municípios.--------------
As Demonstrações Financeiras consolidadas devem ser elaboradas e aprovadas pela Câmara 
Municipal, de acordo com o estabelecido no artigo 76º da Lei nº 73/2013, e submetidas à 
apreciação da Assembleia Municipal no mês de junho do ano seguinte àquele a que respeitam, 
sendo posteriormente publicitada de harmonia com o previsto no artigo 79º da mesma lei.-----
O perímetro de consolidação do Município de Beja engloba, para além do próprio Município, 
as seguintes entidades: Município de Beja (entidade mãe); EMAS, Empresa Municipal de Agua e 
Saneamento de Beja, E.M.; Inovobeja, Empresa Municipal de Desenvolvimento, E.M. e 
Resialentejo – Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M..----------------------------------------------
EMAS: A Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, E.M. – EMAS, situada na Rua 
Conde da Boavista, 16, 7800-456 Beja é uma pessoa coletiva pública, constituída em setembro 
de 2002, como empresa municipal, nos termos da Lei nº 58/98 de 18 de agosto, dotada de 
personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sujeita à 
superintendência da Câmara Municipal de Beja situada na Praça da República, 7800-427 Beja. 
A empresa tem como objeto principal a exploração das seguintes atividades de interesse geral: 
distribuição de água, drenagem de águas residuais e drenagem de águas pluviais.------------------
A EMAS E.M. tem com missão a gestão e exploração dos sistemas públicos de captação, 
tratamento e distribuição de água para consumo doméstico e a gestão e exploração dos 
sistemas públicos de drenagem e tratamento de águas residuais comunitárias, num quadro de 
sustentabilidade económica, social e ambiental, visando a melhoria da qualidade de vida dos 
cidadãos e contribuindo para o desenvolvimento socioeconómico da região.-------------------------
INOVOBEJA: A INOVOBEJA – Empresa Municipal de Desenvolvimento, E.E.M., encontra-se 
sediada na Rua da Misericórdia, nº 1, 7800-265 Beja.--------------------------------------------------------
A empresa encontra-se dissolvida de acordo com a informação constante no portal da justiça, 
de 28/11/2014, na consolidação foram considerados os dados financeiros do ano 2017, em 
virtude das contas de 2018 não estarem aprovadas.---------------------------------------------------------
RESIALENTEJO – TRATAMENTO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS – E.I.M.: A AMALGA – Associação de 
Municípios Alentejanos para a Gestão do Ambiente foi constituída em 28 de fevereiro de 2000, 
tendo em 18 de junho de 2004 criado a Resialentejo – Tratamento e Valorização de Resíduos, 
EIM para gerir o Sistema de Tratamento e Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) do 
Baixo Alentejo. Em julho de 2012, em virtude de uma reestruturação jurídico-legal a AMALGA 
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incorporou a Resialentejo, através de um processo de fusão, tendo adotado a denominação 
social da Resialentejo – Tratamento e Valorização de Resíduos, EIM.------------------------------------
A Resialentejo dá destino final aos resíduos indiferenciados (resíduos que não são separados) 
provenientes da recolha municipal e dos materiais recicláveis depositados nos 
ecopontos/ecocentros e da recolha municipal dos concelhos de Almodôvar, Barrancos, Beja, 
Castro Verde, Mértola, Moura, Ourique e Serpa (seus acionistas).-----------------------------------------
A empresa gere ainda o Parque Ambiental de que é proprietária, com uma área de 143ha, 
onde tem reunidas as suas principais infraestruturas de tratamento e processamento de 
resíduos, a saber: 1 Aterro Sanitário; 1 Centro de Triagem; 1 Unidade de Triagem de Vidro; 1 
Ecocentro e 1 Centro de Receção e Triagem de REEE.--------------------------------------------------------
Para além das infraestruturas instaladas no Parque Ambiental, a Resialentejo tem ainda 5 
Estações de Transferência/Ecocentros (Beja, Barrancos, Castro Verde, Mértola e Serpa).---------------
No final de 2014 ficou concluída a empreitada de construção da Unidade TMB que irá 
processar parte dos resíduos produzidos nos municípios associados da RESIALENTEJO.--------------
Evolução da gestão do conjunto de sociedades:--------------------------------------------------------------
Município de Beja: De acordo com o que foi aprovado nas Grandes Opções do Plano para 
2018, no decurso do ano 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%.--------------------------------------------
Inovobeja: A Inovobeja encontra-se em fase de extinção.--------------------------------------------------
Previsão da evolução futura do conjunto das entidades que compõem o perímetro de 
consolidação: Não existem previsões de alterações relevantes no que se refere a este ponto.---
Factos relevantes ocorridos após o encerramento do ano: Não existem factos relevantes a 
reportar após o encerramento do ano.---------------------------------------------------------------------------
Resultado Liquido do exercício:------------------------------------------------------------------------------------
Através da análise dos diferentes mapas apresentados verifica-se:--------------------------------------
a) O Município de Beja apresenta um Resultado Liquido do Exercício de 2018, no montante de 
10.417,00 €;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) A EMAS apresenta um Resultado Liquido do Exercício de 2018, no montante de 42.344,00 €;-
c) A Inovobeja apresenta um Resultado Liquido do Exercício de 2017, no montante de 1.897,00 
€, dados 2017 as contas 2018 não foram ainda aprovadas;-------------------------------------------------
d) A Resialentejo apresenta um Resultado Liquido do Exercício de 2017, no montante de 
164.635,92 € (aquando da elaboração da Prestação de Contas do Município, a Resialentejo ainda não 

tinha disponibilizado, as contas aprovadas de 2018)----------------------------------------------------------------
Em termos consolidados o resultado líquido do exercício cifra-se em 151.506,00 €.----------------- 
 
O eleito Manuel Felício (PSD) referiu que há uma pequena ressalva que não deve ser 
esquecida, nomeadamente a ausência de um sistema de contabilidade analítica no Município 
de Beja que impede que determinada informação chegue ao ROC e como tal não podem opinar 
sobre ela, portanto é uma falha que ainda tem de ser corrigida, disse.---------------------------------- 
 
Colocado à votação foi o Relatório de Gestão Consolidado do Município de Beja relativo ao ano 
2018, aprovado por maioria com 18 abstenções (bancadas da CDU, PSD, BE e MPSCT).-------------- 

 
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 
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refere que os documentos de prestação de contas consolidadas 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi tomado conhecimento da certificação legal das contas e parecer do Revisor Oficial.---------- 

 
 

3.3. – Proposta de aprovação da Parceria Pública a celebrar entre o 
Estado Português e os Municípios de Aljustrel, Almodôvar, Barrancos, 
Beja, Castro Verde, Mértola, Moura e Ourique – Águas do Baixo 
Alentejo;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Tendo em conta que os artigos 117º, nº 1 e 118º do regime jurídico das autarquias locais e do 
estatuto das entidades intermunicipais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
estabelecem que o Estado e as autarquias locais articulam entre si a prossecução das 
respetivas atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de competências, tendo 
como objetivos a promoção da coesão territorial, o reforço da solidariedade inter-regional, a 
melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização dos recursos 
disponíveis.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para o efeito, o Estado e as autarquias locais podem estabelecer entre si, sem prejuízo das 
suas competências próprias, formas adequadas de parceria para melhor prossecução do 
interesse público, designadamente no domínio da prestação de serviços essenciais, como o 
abastecimento de água para consumo humano e o saneamento de águas residuais urbanas.----
Considerando a necessidade de implementação do PENSAAR 2020 - Uma nova Estratégia para o 
Sector de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais, aprovado pelo Despacho 
nº 4385/2015, de 22 de abril de 2014, do Secretário de Estado do Ambiente, publicado no 
Diário da República nº 84, 2ª Série, de 30 de abril, que partindo da necessidade de reforço da 
sustentabilidade económico-financeira das entidades gestoras de sistemas municipais de 
abastecimento de água para consumo humano e de saneamento de águas residuais urbanas 
preconiza que a “restruturação organizacional do setor (…), nomeadamente dos serviços «em 
baixa» deve começar ou continuar num contexto de consenso e compromisso político 
alargados entre os titulares das EG, utilizando as soluções organizacionais disponíveis e já 
utilizadas com sucesso no âmbito do quadro legal vigente”.-----------------------------------------------
Atendendo ao regime jurídico constante do Decreto-Lei nº 90/2009, de 9 de abril de 2009, que 
estabelece o regime das parcerias entre o Estado e as autarquias locais no âmbito da 
exploração e gestão de sistemas municipais de abastecimento público de água, de saneamento 
de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos.----------------------------------------------
Considerando que decorre do PENSAAR 2020, bem como do Decreto-Lei nº 90/2009, de 9 de 
abril, a promoção da integração territorial mais adequada dos sistemas municipais, sem 
prejuízo do respeito da autonomia local, no sentido da maximização das economias de escala, 
bem como a integração dos sistemas de abastecimento público de água e de saneamento de 
águas residuais urbanas, de forma a maximizar economias de gama.------------------------------------
Atendendo a que a integração do ciclo urbano da água e a sua articulação com as estratégias 
de desenvolvimento e gestão territoriais, bem como a iniciativa “Compromisso Nacional para a 
Sustentabilidade dos Serviços Públicos da Água”, propugnam que seja valorizado o acesso ao 
financiamento comunitário a projetos que evidenciem o reforço das capacidades de realização 
dos investimentos e de exploração dos sistemas com eficiência, em linha com o preconizado 
no PENSAAR 2020.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que os municípios que compõem a região do Baixo Alentejo desenvolveram nos 
últimos anos diversas iniciativas relacionadas com a necessidade de resolução eficaz dos 
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problemas de infraestruturação e gestão dos serviços municipais de abastecimento público de 
água para consumo humano e de saneamento de águas residuais urbanas, ponderando as 
especificidades do território, as responsabilidades com a prestação de serviços públicos 
essenciais às populações e aos desafios impostos por uma regulação cada vez mais exigente 
deliberou iniciar os procedimentos conducentes à identificação de soluções mais eficientes 
para os serviços de águas.-------------------------------------------------------------------------------------------
Dado que a celebração de uma Parceria, nos termos do Decreto-Lei nº 90/2009, de 9 de abril, 
representará para as populações dos concelhos abrangidos uma melhoria da qualidade de vida 
decorrente da realização de investimentos relevantes, que se traduzem no incremento da 
universalidade, da continuidade e da qualidade do serviço, com os consequentes benefícios 
em termos de saúde pública e de proteção do ambiente.---------------------------------------------------
Atendendo a que a exploração e a gestão dos serviços de águas podem ser efetuadas através 
de entidade do setor empresarial do Estado em que participem municípios ou associações de 
municípios, conforme previsão da alínea a) do nº 2 do artigo 2º do Decreto-Lei nº 90/2009, de 
9 de abril.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando, por outro lado, na atual conjuntura económico-financeira que a instituição da 
Parceria se traduzirá numa racionalização e contenção de custos com os serviços municipais de 
abastecimento público de água para consumo humano e de saneamento de águas residuais 
urbanas, uma vez que a gestão integrada dos mesmos oferece vantagens indiscutíveis no plano 
comparativo com outros modelos de gestão previstos no Decreto-Lei nº 194/2009, de 20 de 
agosto, fruto das economias de escala e gama e da adoção consistente de boas práticas de 
gestão.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dado que a solução indicada preserva a gestão pública do serviço e a titularidade dos sistemas 
municipais e dos respetivos bens e infraestruturas que permanecem na propriedade dos 
municípios, sendo afetos temporariamente para gestão do sistema integrado e não tendo a 
entidade gestora mais do que a posse dos bens.--------------------------------------------------------------
Tendo em conta que através do modelo de gestão proposto os municípios não perdem a 
capacidade de intervenção, dado que as decisões principais, como sejam a aprovação das 
tarifas e suas atualizações, dos planos de atividade e dos investimentos são aprovadas por uma 
Comissão de Parceria, na qual se encontram representados paritariamente os municípios e o 
Estado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atendendo a que em matéria de relações laborais, o modelo em análise não prevê a 
integração obrigatória dos trabalhadores autárquicos em funções nas áreas do abastecimento 
e saneamento, mas um processo que privilegia a vontade dos trabalhadores, em celebrar um 
contrato de cedência em funções públicas ou um contrato de trabalho com a empresa a 
constituir, em termos a concertar com as organizações representativas dos trabalhadores.------
Uma vez que a livre escolha de uma parceria no que respeita aos serviços públicos em questão 
pressupõe cumprir a missão e os objetivos que lhes tenham sido determinados, de forma 
económica, financeira, social e ambientalmente eficiente, atendendo a parâmetros exigentes 
de qualidade, procurando salvaguardar e expandir a sua competitividade, com respeito pelos 
princípios de responsabilidade social, desenvolvimento sustentável, de serviço público e de 
satisfação das necessidades da coletividade que lhe hajam sido fixados.-------------------------------
Considerando que se encontra acautelado que se a entidade gestora deixar de integrar o 
sector empresarial do Estado, nos termos dos modelos contratuais instituídos e do quadro 
legal comunitário aplicável, ocorre a caducidade automática dos contratos a outorgar entre os 
municípios e o Estado.------------------------------------------------------------------------------------------------
Propõe-se ao plenário da Câmara Municipal de Beja, para efeitos de submissão à aprovação da 
Assembleia Municipal de Beja, nos termos do disposto na alínea m) do nº 1 do artigo 33º do 
regime jurídico das autarquias locais e do estatuto das entidades intermunicipais, aprovado 
pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que delibere:-----------------------------------------------------
1) Aprovar a constituição de uma Parceria Pública entre o Estado Português e o conjunto dos 
municípios de Aljustrel, Almodôvar, Barrancos, Beja, Castro Verde, Mértola, Moura e Ourique, 
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nos termos do Decreto-Lei nº 90/2009, de 9 de abril, mediante a celebração dos seguintes 
contratos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Contrato de Parceria Pública e seus anexos, por intermédio do qual os municípios decidem 
agregar os respetivos sistemas municipais num sistema territorialmente integrado designado 
por Sistema de Águas do Baixo Alentejo, o qual inclui as infraestruturas e os equipamentos do 
município de Castro Verde previstos no plano de investimentos, nos termos descritos no 
dossier apenso, que faz parte integrante da presente deliberação;--------------------------------------
b) Contrato de Gestão e seus anexos, que visam estabelecer os termos e os objetivos da 
exploração e gestão dos serviços de águas relativos ao Sistema de Águas do Baixo Alentejo, 
nos termos descritos no dossier apenso, que faz parte integrante da presente deliberação;------
2) Subsidiariamente, em caso de indeferimento da aprovação pelos órgãos autárquicos do 
município de Castro Verde da constituição de uma Parceria Pública nos termos previstos no 
ponto anterior, é aprovada a constituição de uma Parceria Pública entre o Estado Português e 
o conjunto dos municípios de Aljustrel, Almodôvar, Barrancos, Beja, Mértola, Moura e 
Ourique, nos termos do Decreto-Lei nº 90/2009, de 9 de abril, mediante a celebração dos 
seguintes contratos:---------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Contrato de Parceria Pública e seus anexos, por intermédio do qual os municípios decidem 
agregar os respetivos sistemas municipais num sistema territorialmente integrado designado 
por Sistema de Águas do Baixo Alentejo, o qual inclui as infraestruturas e os equipamentos dos 
municípios de Aljustrel, Almodôvar, Barrancos, Beja, Mértola, Moura e Ourique previstos no 
plano de investimentos, nos termos descritos no dossier apenso, que faz parte integrante da 
presente deliberação, com as alterações e correções decorrentes da diminuição do âmbito 
territorial do sistema;-------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Contrato de Gestão e seus anexos, que visam estabelecer os termos e os objetivos da 
exploração e gestão dos serviços de águas relativos ao Sistema de Águas do Baixo Alentejo, 
nos termos descritos no dossier apenso, que faz parte integrante da presente deliberação, com 
as alterações e correções decorrentes da diminuição do âmbito territorial do sistema;------------
3) Em conformidade com o modelo de financiamento previsto no estudo de viabilidade 
económico-financeira do Sistema de Águas do Baixo Alentejo, aprovar o montante da 
comparticipação devida quanto aos investimentos de renovação de redes e substituição das 
demais infraestruturas, nos seguintes termos:----------------------------------------------------------------- 
 

Investimento inicial e valor de preservação 
de infraestruturas municipais previsto 

Investimento inicial e 
valor de preservação das 

infraestruturas municipais 
a suportar pela EGP 

Valor máximo anualizado de 
comparticipação estimada a ser 

suportado a partir do 2.º 
Quinquénio 

24 244 762 24 244 762 0 
 

4) Autorizar, nos termos do nº 1 do artigo 53º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, a subscrição 
pelo município de Beja de 215.960,00 € (duzentas e quinze mil, novecentas e sessenta) ações 
da categoria A, representativas de 1.079.800,00 € (um milhão, setenta e nove mil e oitocentos) 
do capital social da sociedade A.D.B.A. – Águas do Baixo Alentejo, S.A., entidade gestora do 
Sistema de Águas do Baixo Alentejo, tendo como acionistas os municípios de Aljustrel, 
Almodôvar, Barrancos, Beja, Castro Verde, Mértola, Moura e Ourique, nos termos dos 
estatutos que constam do dossier I apenso à presente deliberação e com os fundamentos 
constantes do documento enquadrador da parceria que integra o dossier I apenso à presente 
deliberação, que dela fazem parte integrante ou caso o município de Castro Verde não integre 
a Parceria Pública, a aprovação com as adaptações decorrentes;-----------------------------------------
5) Aprovar a minuta de acordo parassocial, a subscrever pela sociedade AdP – Águas de 
Portugal, SGPS, S.A., e pelo conjunto de municípios de Aljustrel, Almodôvar, Barrancos, Beja, 
Castro Verde, Mértola, Moura e Ourique, nos termos descritos no dossier apenso, que faz 
parte integrante da presente deliberação, ou subsidiariamente, em caso de indeferimento da 
aprovação pelos órgãos autárquicos do município de Castro Verde de constituição de uma 
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Parceria Pública nos termos supra referidos, a aprovação da minuta de acordo parassocial, a 
subscrever pela sociedade AdP – Águas de Portugal, SGPS, S.A., e pelo conjunto de municípios 
de Aljustrel, Almodôvar, Barrancos, Beja, Mértola, Moura e Ourique, nos termos descritos no 
dossier apenso, que faz parte integrante da presente deliberação, com as alterações 
decorrentes;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6) Designar o Presidente da Câmara Municipal para representação do município de Beja na 
outorga dos contratos supra referidos;---------------------------------------------------------------------------
7) Determinar, nos termos da alínea c) do artigo 157º do Código do Procedimento 
Administrativo, que as deliberações previstas nos pontos anteriores se encontram 
condicionadas à aprovação, pelos competentes órgãos autárquicos dos municípios de Aljustrel, 
Almodôvar, Barrancos, Mértola, Moura e Ourique;-----------------------------------------------------------
8) Verificada a condição prevista no ponto anterior, submeter a fiscalização prévia do Tribunal 
de Contas o Contrato de Parceria Pública e o Contrato de Gestão relativos à constituição de 
uma Parceria Pública entre o Estado Português e o conjunto dos municípios de Aljustrel, 
Almodôvar, Barrancos, Beja, Castro Verde, Mértola, Moura e Ourique, nos termos do Decreto-
Lei nº 90/2009, de 9 de abril, bem como a aquisição de ações representativas do capital social 
da sociedade A.D.B.A. – Águas do Baixo Alentejo, S.A., entidade gestora do Sistema de Águas do 
Baixo Alentejo, nos termos conjugados do disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 46º da Lei nº 
98/97, de 26 de agosto, e do nº 1 do artigo 54º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto;----------------
9) Emitido o visto prévio do Tribunal de Contas, nos termos previstos no ponto anterior, 
determinar a dissolução da empresa EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de 
Beja, E.M., nos termos previstos nos artigos 61º e 62º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, e na 
modalidade que venha a ser determinada por deliberação da Assembleia Municipal de Beja, 
sob proposta da Câmara Municipal de Beja.-------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Susana Correia (CDU) fez a seguinte intervenção:---------------------------------------------------
“Esta questão deve merecer uma análise e uma avaliação muito ponderadas e, na medida do 
que é possível, um aprofundamento do que está em causa, porque sobre todos os eleitos da 
Assembleia Municipal, sem exceções, recai uma tremenda responsabilidade com 
consequências imprevisíveis sobre o modelo de exploração de um recurso cada vez mais 
escasso e a disponibilização de um bem que é público e de primeiríssima necessidade, através 
dos sistemas de abastecimento de água às populações.-----------------------------------------------------
Perante nós, hoje e aqui, está uma questão que tem uma dimensão histórica e vai condicionar 
um sistema de crucial importância para a qualificação do nosso território e dignificação da vida 
em comunidade, nos próximos 40 anos. Portanto, estamos a decidir sobre uma matéria cujos 
efeitos transcendem individualmente a nossa existência humana, e a interferir num domínio 
que vai afetar, pelo menos, três gerações, duas delas que ainda nem sequer vieram a este 
mundo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neste sentido, lamenta-se que este assunto seja tratado como se fosse uma qualquer questão 
banal e corrente, como tantos que vêm a esta assembleia. Mais uma vez, receberam-se os 
documentos com pouco tempo para amadurecer e aprofundar uma posição de modo 
consequente com as implicações que virá a ter no futuro.--------------------------------------------------
Apesar desta realidade, o Grupo da CDU fez o trabalho possível de análise para poder 
referenciar algumas questões envolvidas nesta temática que se afiguram mais importantes.----
1 – Sobre o processo político e institucional:-------------------------------------------------------------------
Esta questão teve um primeiro desenvolvimento no ano passado, a 26 de fevereiro de 2018, 
na sequência da moção intitulada “Em defesa da gestão pública da água e da autonomia de 
cada município”, que foi aprovada por unanimidade por esta Assembleia, referente ao “Estudo 
de Diagnóstico e Caracterização das Entidades Gestoras e das Redes de Abastecimento de 
Água e de Saneamento de Águas Residuais em Baixa dos Municípios da AMGAP” e à Resolução 
da Assembleia da República nº 51/2018 que “recomenda ao Governo que assegure o acesso de 
todos os municípios sem restrições aos fundos comunitários para investimentos no ciclo 
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urbano da água, (...)”. Nessa moção recomendava-se à Câmara Municipal que: “1. Reclame 
junto do governo o cumprimento da Resolução aprovada pela Assembleia da República; 2. 
Diligencie a aplicação das conclusões do estudo promovido pela AMGAP (Associação de 

Municípios para a Gestão da Água Pública no Alentejo); 3. Assegure que manterá a gestão do 
sistema de água e saneamento em baixa sob a sua responsabilidade”.---------------------------------
Ora o presente documento submetido à Assembleia Municipal pela Câmara Municipal de Beja 
contraria o ponto três da referida moção, na medida em que a constituição da parceria 
prevista através da criação da Empresa de gestão Águas do Baixo Alentejo tem por base a 
alienação da responsabilidade e consequente competência municipal de abastecimento 
público da água aos munícipes, transferindo inclusivamente o património, redes, 
equipamentos, instalações e edifícios para a parceria e a supressão da EMAS de Beja, com a 
integração da empresa e respetivo pessoal na Águas do Baixo Alentejo.-------------------------------
Esta iniciativa nasceu em fevereiro de 2019, a partir de um conjunto de Municípios que 
avançaram com a intenção de agregarem (entregarem) os seus sistemas de Abastecimento de 
Água e os Sistemas de Águas Residuais em “Baixa” à parceria designada por Águas do Baixo 
Alentejo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O quadro político de “concertação” que deu origem a esta parceria foi feito em circuito 
fechado com autarquias PS e Governo PS, enquanto na negociação da alta houve sempre 
intervenção da CDU, PS e PSD, que chegaram a um consenso quanto às incidências dos sistemas 
abrangidos e soluções de enquadramento.---------------------------------------------------------------------
Por outro lado, esta iniciativa surge em contraciclo com as políticas governamentais de 
desconcentração de atribuições em matéria de transferência de competências. Isto porque as 
atividades em causa correspondem à transformação do abastecimento público de água num 
negócio, tendo em consideração o modelo empresarial que é proposto e o enquadramento 
económico e financeiro da entidade gestora, Águas de Portugal, prevendo que esta detenha 
51% do capital social.-------------------------------------------------------------------------------------------------
2 – Modelo social subjacente às características estruturantes de ordem empresarial da 
parceria:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A empresarialização da gestão da água para abastecimento público autonomizada da 
administração local, com cambiantes privadas, semipúblicas ou públicas, tem sido 
implementada um pouco por todo o mundo, particularmente nos últimos trinta anos. Isto para 
dizer que esta opção política já tem história em contextos económicos e sociais muito diversos, 
quer ao nível das dinâmicas autárquicas, quer no âmbito dos estados de desenvolvimento dos 
territórios em causa.--------------------------------------------------------------------------------------------------
No âmbito da Septuagésima terceira sessão da Assembleia-Geral da ONU, em 26 de setembro 
de 2018, integrado no ponto 74 da agenda, foi apresentado um relatório sobre a promoção e 
proteção dos direitos humanos apresentado, por Philip Alston, Relator Especial sobre a 
Pobreza Extrema e Direitos Humanos, em que é descrito, de forma clara e inequívoca, que há 
uma relação entre privatizações e a diminuição de direitos, a desproteção social e a 
marginalização das camadas mais desfavorecidas das populações onde essas opções foram 
seguidas, bem como o acréscimo de desigualdades e de assimetrias, a partir da alienação de 
direitos a favor do incremento de negócios em domínios fundamentais para as comunidades 
locais.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em termos instrumentais, o relatório destaca que os modus operandi podem assumir 
enquadramentos distintos, nomeadamente parcerias público-privadas, empresarialização 
baseadas em parcerias públicas que evoluem para a privatização, através da externalização de 
serviços, da alienação do capital, da transferência de ativos e do reforço da participação 
privada em negócios sobre serviços e gestão de recursos públicos. Estas dinâmicas têm 
consequências mais gravosas em territórios mais periféricos, onde as oportunidades de 
desenvolvimento escasseiam.--------------------------------------------------------------------------------------
No nosso caso, o facto do capital social ser subscrito maioritariamente por uma empresa 
nacional, ainda que pública, dadas as características do pacto social previsto, constitui uma 
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alienação muito significativa, não só das competências autárquicas na área da gestão a nível 
local da água para abastecimento público, mas também de âmbitos de decisão de ordem 
empresarial para escalas nacionais, não controladas nos planos local e regional e que 
globalmente comprometem as estratégias de promoção de processos de desenvolvimento 
local. A remuneração do investimento baseado nas tarifas cobradas aos clientes, por se tratar 
de um negócio, é passível de gerar mais-valias que vão ser apropriadas maioritariamente por 
uma empresa com interesses formatados para a escala nacional, valorizando dinâmicas 
económicas e sobretudo financeiras externas ao território. Mas, para além dos interesses 
específicos da empresa gestora serem polarizados por centros externos, concorrem também 
para atrair os grupos económicos sedentos de intervir na gestão da água, pois este recurso 
assume cada vez mais importância económica, social e política. A formulação atual do pacto 
social, que está hoje aqui para ser votado, não fecha as portas à privatização e à intervenção 
no negócio por parte de privados, sob diversas formas, desde a participação no capital social 
por via das ações de tipo B, até ao nível da concessão técnica de sistemas. São portas que se 
escancaram para o primado dos interesses privados, à semelhança do que ocorreu com a EDP e 
a Portugal Telecom; experiências amargas para o país e que tanto mal geraram, inclusivamente 
para a ética do nosso Estado Democrático. Acho que nenhum de nós aqui presente deseja este 
estado de coisas. Mas, ao aprovarmos hoje e aqui nesta assembleia, à nossa escala, que é 
modesta, podemos contribuir para a abertura ao setor privado de um domínio importante e 
vital que é o abastecimento público de água.-------------------------------------------------------------------
O setor da água, agregado à eletricidade e ao gás, valia enquanto negócio 24,8 mil milhões de 
euros em 2017, podendo estimar-se que o setor público represente 2,1 mil milhões de euros. 
Isto para ilustrar o que representa o setor enquanto apetite para a intervenção privada.----------
3 – Consequência previsíveis resultantes do estabelecimento da presente parceria:----------------
Em traços muito gerais é importante referir:-------------------------------------------------------------------
Para se apurar inclusivamente o grau de influência que, desde já, a empresa gestora exerce 
sobre os municípios, basta questionarmo-nos sobre a duração da parceria ser de 40 anos, isto 
porque se procura assegurar o término da presente parceria no mesmo ano em que termina a 
parceria do Sistema Público de Parceria Integrado de Águas do Alentejo, que teve o seu início 
há 10 anos e por um período de 50 anos. Não é pois por razões económicas ou de outros 
fatores determinados pelos municípios;-------------------------------------------------------------------------
Quando é dito no ponto 5.3 – Objetivos e principais iniciativas, que “…Os serviços de águas 
encontram-se numa fase menos centrada na realização de infraestruturas para o aumento da 
cobertura de serviços e mais focalizada na elevação dos níveis de exploração e gestão…”, não 
será legítimo questionarmo-nos sobre o passado da intervenção municipal neste domínio? Não 
foram as autarquias portuguesas e particularmente do Alentejo as que em 20 – 30 anos 
recuperaram atrasos ancestrais ao nível do abastecimento público, inclusivamente sem 
financiamentos comunitários? Isto não é viver do passado, mas sim olhar para o passado para 
projetar o futuro. Se há entidades/instituições que em Portugal sabem de abastecimento 
público de água, são seguramente as autarquias do Alentejo. Neste sentido, é importante 
reafirmar que as autarquias são idóneas, têm uma capacidade amadurecida e se servem para 
assumir novas competências, muito mais têm capacidade para gerir atividades que elas 
próprias incrementaram, criaram e desenvolveram. Para isso, basta que tenham acesso em pé 
de igualdade aos investimentos em baixa;----------------------------------------------------------------------
Também são as autarquias que melhor rentabilizam os dinheiros públicos aplicados no 
investimento, inclusivamente com melhores retornos, isto é um dado público. Então os 
municípios não estão habilitados a gerir os próprios sistemas, necessitando de uma entidade 
externa, em que acresce ao sistema custos de estrutura e oneração de capital, que recai sobre 
o que o projeto de parceria indica no ponto 6.2, designadamente: “…o projeto assenta no 
autofinanciamento através das tarifas, na prossecução do princípio do utilizador-pagador” e 
refere a seguir que, “adicionalmente admitem-se outras fontes…”?-------------------------------------
E se de tarifas falamos, assume particular relevância o ponto 9 sobre “Principais riscos e 
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alocação”, no qual é percetível a preocupação com as questões da solidariedade e coesão 
entre os Municípios envolvidos neste processo, tanto no que respeita, aos “investimentos 
infraestruturais”, como ao financiamento, em particular no que respeita à evolução 
homogénea das tarifas, após o período de “convergência tarifária”. Neste sentido, há 
municípios onde as tarifas passarão de 8,00 €/10m3 para cerca de 23,00 €/10m3, ou seja um 
acréscimo de quase 300%. Esta realidade, a concretizar-se, introduz desequilíbrios na 
acessibilidade económica dos consumidores;------------------------------------------------------------------
Perda da relação de proximidade ao nível da prestação de serviços e fornecimento de um bem 
aos munícipes e fragilização no escrutínio democrático do exercício de uma competência 
municipal que faz parte integrante do seu núcleo principal de atribuições. Também se regista 
uma perda no âmbito dos instrumentos de política local (esta é porventura a maior diferença 

entre a parceria em alta e a parceria em baixa).---------------------------------------------------------------------
Dificuldades ao nível da concretização de processos de reversão no futuro se for essa a 
vontade das autarquias e perda de capacidade na área da operação e manutenção;----------------
Impactos no limite da dívida total dos municípios diminuindo a média da sua receita corrente e 
obrigando os municípios a transferirem para a empresa os valores dos autoconsumos, das 
tarifas sociais e ainda a suportarem os investimentos em renovação das redes não previstos, e 
os apoios sociais, caso venham a ser promovidos pelas autarquias;--------------------------------------
No caso de Beja, a extinção da EMAS e perturbação laboral nos trabalhadores envolvidos, 
pondo em causa os direitos laborais com a passagem de competências autárquicas para a 
empresa, passarão a desempenhar funções nessa estrutura empresarial, com reflexos nos 
horários de trabalho, na mobilidade geográfica e na polivalência. A prazo, é expectável a 
redução do número de trabalhadores, por via do acréscimo dos níveis de subcontratação em 
regime de outsourcing, da precariedade e da exploração laboral e a fragilização da negociação 
coletiva, colocando em risco a qualidade dos serviços e os direitos dos trabalhadores;-------------
Em termos de interesses envolvidos, o contrato é desequilibrado, coloca o risco do lado dos 
municípios e o ónus do financiamento do lado dos consumidores. A entidade gestora tem os 
seus interesses financeiros salvaguardados pois o tarifário é mexido de acordo com as 
expetativas de remuneração do capital, cuja taxa é definida à partida.---------------------------------
Por estas razões a CDU vai votar contra a proposta, reconhecendo que o assunto é muito 
delicado e tem fortes consequências para o futuro das autarquias e do nosso território, 
podendo como alternativa ser adotada uma linha estrutural diferente, baseada no que se 
identificou na moção de fevereiro de 2018 como, e passo a citar, “a possibilidade de parcerias 
colaborativas de geometria variável, sem que tal implique a alienação da gestão por cada um 
dos municípios e a criação de uma nova entidade gestora quaisquer que sejam as suas 
características”, formulação igualmente constante no “Estudo de Diagnóstico e Caracterização 
das Entidades Gestoras e das Redes de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas 
Residuais em Baixa dos Municípios da AMGAP”, disse.------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda fez a seguinte intervenção:---------------------------------------------------------
Esta é uma iniciativa que decorreu ao longo de anos. Várias tentativas foram feitas, nunca com 
sucesso, para que este processo pudesse ser efetivado. Trata-se de uma parceria pública-
pública entre o Estado e as autarquias sem possibilidade de privatização garantida nos 
protocolos e nos contratos, inclusivamente se por alguma razão o Grupo Águas de Portugal for 
privatizado os municípios têm a possibilidade de gerir a empresa que se venha a formar.---------
Para este executivo, a possibilidade de investimento desta solução, que é Regional e de 
solidariedade para com os Municípios de menor dimensão e que permite a sustentabilidade do 
sistema de distribuição de água, será o melhor caminho para que, os investimentos que tão 
necessários são, possam ser feitos. A empresa Águas Públicas do Alentejo é disso exemplo ao 
realizar investimentos no concelho superiores a 10.000.000,00 € que o Município não teria 
possibilidade de realizar, nomeadamente na Estação de Tratamento de Águas e na Estação de 
Tratamento de Águas Residuais que porá fim a um diferendo entre Portugal e a União 
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Europeia, equipamentos estarão ao serviço do município, neste caso, numa parceria que 
envolveu 22 municípios para a distribuição da água em “alta”, em que o Estado detém 51% dos 
capitais e a AMGAP 49%, não tendo sido por este facto que a empresa Águas do Alentejo não 
se constituiu, merecendo inclusivamente o apoio da CDU.--------------------------------------------------
A parceria agora em causa permitirá um investimento estimado nos próximos 40 anos de cerca 
80.000.000,00 €, um investimento no concelho de beja de 20.000.000,00 €, sendo que está 
previsto executar 10.000.000,00 € nos primeiros 10 anos em renovação de redes, 
modernização do sistema, e para que a água possa chegar em melhores condições e qualidade 
aos munícipes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos trabalhadores disse o seguinte:-----------------------------------------------------------
Os trabalhadores da EMAS, serão integrados na empresa a constituir, Águas do Baixo Alentejo, 
com possibilidades de auferirem de um conjunto de regalias que neste momento não têm e 
que por integração no Grupo Águas de Portugal, passarão a ter como por exemplo o acesso a 
serviços de seguros de saúde e de vida. Relativamente aos horários, evidentemente que esta 
integração implica a passagem do regime das 35 para as 40 horas semanais com o devido 
aumento salarial. Acrescentou que não lhe consta que os trabalhadores das empresas Águas 
de Portugal estejam arrependidos de terem feito essa opção. A integração dos trabalhadores 
municipais é uma opção voluntária e portanto ninguém será obrigado a aderir. O processo de 
integração, consulta e diálogo dos trabalhadores, com a intermediação dos sindicatos, só será 
feito após a constituição da empresa que só acontecerá se o Município de Beja e esta 
Assembleia assim o decidirem porque para que o estudo de viabilidade económico-financeira 
possa ter sucesso é condição que a EMAS, seja o motor deste processo, tendo em conta o know 

how e a capacidade que pode colocar ao serviço, não só do Município de Beja mas também 
dos outros municípios. Evidentemente que a empresa a criar terá que ter uma rede de 
trabalhadores em cada um dos municípios mas a questão da deslocalização não se coloca a 
não ser por vontade dos próprios trabalhadores.-------------------------------------------------------------
Relativamente aos tarifários disse que o tarifário de referência do estudo de viabilidade 
económico-financeira não é superior ao atualmente praticado, é ligeiramente inferior, pode 
dizer-se que o tarifário atualmente existente em Beja será mantido na nova empresa, e isto 
tem a sua razão de ser porque o Município de Beja não financia a EMAS, ela é 
autossustentável, portanto o que se pretende é que haja um processo de convergência dos 
tarifários, que no caso de Beja, já está feito e não terá alteração, e no caso dos municípios em 
que as tarifas são mais baixas, onde as câmaras municipais subsidiam de uma forma direta a 
água disponibilizada aos consumidores, poderão continuar a fazê-lo através das tarifas sociais 
e terão a capacidade de decidir como é que o vão fazer, porque deixarão de ter um conjunto 
de obrigações, quer ao nível do pessoal, quer ao nível dos pagamentos do fornecimento de 
bens e serviços.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entendendo que este é um processo que mais tarde ou mais cedo acontecerá, pode ser a 
partir de hoje e será um dia histórico, como disse a eleita Susana Correia na sua intervenção, e 
será com certeza uma responsabilidade de todos, estejam ou não nas funções que agora 
desempenham, e estão absolutamente convencidos que este será o melhor caminho de 
garantir maior sustentabilidade ao sistema, de garantir o fornecimento de água com qualidade 
aos munícipes, de garantir o melhor tratamento das águas residuais bem como de garantir um 
melhor combate aos efeitos que se advém das alterações climáticas. A agregação traz escala, 
traz competência ao sistema que pode ser partilhada entre os municípios mais débeis e no 
caso o Município de Beja que é o município âncora deste projeto, sendo desta forma que o 
encaram não só como projeto municipal mas sobretudo como projeto regional e é neste 
sentido que confiam na decisão sábia da Assembleia Municipal, disse.--------------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE) apresentou a seguinte Declaração de Voto:----------------------------------
“Considerando os antecedentes deste processo que vem retirando competências aos 
municípios na gestão da água em alta e que agora se pretendem estender à sua distribuição 
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“em baixa”:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – Em 2009 foi aprovada a Parceria para a gestão da água em “alta” que criou a Águas 
Públicas do Alentejo, S.A., entre 21 municípios do Alentejo, incluindo todos os do distrito de 
Beja, com o grupo Águas de Portugal, ficando este último detentor de 51 % do capital. 
Aprovada em vésperas das eleições autárquicas de 2009 por PS, PSD e CDU, esta parceria teve 
apenas a oposição do BE e o voto contra do seu eleito na Assembleia Municipal de Castro 
Verde.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 – Desde o início o Bloco avisou que esta parceria retirava aos municípios o controlo 
estratégico dum bem essencial como a água, entregando-o ao grupo Águas de Portugal que 
domina o abastecimento de água a mais de 200 municípios e está na lista das privatizações 
desde o tempo em que Sócrates era ministro do Ambiente, pretensão reforçada no período da 
troika e só congelada na atual legislatura pelo contexto político da “geringonça”. E a garantia 
de caducidade dos contratos de parceria, caso a entidade gestora deixe de integrar o setor 
empresarial do Estado, não passa do papel pois implicaria indemnizações por todos os 
investimentos realizados, o que é totalmente inviável dada a situação financeira dos 
municípios.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 – Em setembro de 2015, no âmbito das alterações introduzidas ao texto do acordo da 
parceria, o Bloco de Esquerda alertou que se tornava mais explícita a intenção de estender o 
domínio do grupo Águas de Portugal à distribuição de água em “baixa”, fechando o ciclo desde 
as barragens até à torneira. Esta pretensão apoia-se num dado objetivo: o endividamento 
crescente dos municípios perante a Águas Públicas do Alentejo que foi alimentando a vontade 
política de alienar competências no setor da água, transferindo dívidas e responsabilidades 
para uma empresa que, à boa maneira neoliberal, as cobrará diretamente aos consumidores.--
4 – É este o sentido da deliberação da Câmara Municipal de Beja, hoje submetida à apreciação 
da Assembleia Municipal, com uma incongruência: em vez dos 21 municípios da parceria para 
a gestão da água em alta, desta projetada ADBA – Águas do Baixo Alentejo, S.A., constam 
apenas oito. Mas há algo que se mantém: 51% do capital nas mãos do grupo Águas de 
Portugal, S.A.. E que dizer deste estranho recorte que não obedece a critérios de continuidade 
geográfica, mas de mera afinidade política, aliás incompletos, dada a ausência de Ferreira do 
Alentejo e de Odemira?----------------------------------------------------------------------------------------------
5 – Acresce uma questão básica de democracia: será que a entrega da distribuição da água em 
baixa à Águas de Portugal constava de algum dos programas autárquicos do PS, em algum 
destes oito municípios? Em contrapartida, nos programas do Bloco de Esquerda consta a 
defesa da água pública e municipal, em alta e em baixa.----------------------------------------------------
6 – Face às alterações climáticas, a água é um bem cada vez mais escasso que não pode ser 
submetido à lógica do lucro e do mercado, devendo permanecer sob gestão 100% pública e 
municipal, a exemplo do que acontece há mais de uma década com a associação 
intermunicipal Águas do Ribatejo, integrada por oito municípios, sem dívidas, nem privados, 
nem Águas de Portugal.----------------------------------------------------------------------------------------------
Nestas circunstâncias, a deputada municipal do Bloco de Esquerda vota contra a constituição 
de uma Parceria para a gestão da água em “baixa” entre o grupo Águas de Portugal e os 
municípios de Aljustrel, Almodôvar, Barrancos, Beja, Castro Verde, Mértola, Moura e Ourique, 
disse.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Matias, Leonel Rato (PSMCT), considerando 
que não teve tempo nem condições para fazer uma análise em consciência, informou que o 
Movimento Por São Matias Com Todos irá abster-se na presente votação.---------------------------- 
 
O eleito Manuel Felício (PSD) fez a seguinte intervenção:---------------------------------------------------
“Considerando que esta questão da água é importante demais para ser resolvida 
rapidamente;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que este é um assunto que deve ser pensado, ponderado e levado à discussão 
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pública de todos os intervenientes, nomeadamente quem vai gerir, quem aliena e quem vai 
consumir, será neste sentido o voto do PSD de Beja, uma vez que enquanto partido humanista 
coloca sempre as pessoas em primeiro lugar, disse.”--------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, deixou as seguintes notas de conclusão:---------
Esta proposta e o contrato aqui submetido pelo executivo da Câmara Municipal de Beja, 
assenta em três pilares que consideram absolutamente fundamentais.-----------------------------
Primeiro é um sistema exclusivamente público. É verdade que ao longo de 40 anos não é 
possível determinar se alguém na Assembleia da República tem ou não intenção de privatizar a 
água, mas se isso acontecer imediatamente o contrato cai por terra e fica sem efeito.-------------
Segundo, o tarifário, é absolutamente fundamental que se diga que não sofre no Município de 
Beja qualquer alteração. Os consumidores domésticos por 10m3 de água, padrão utilizado, 
pagam atualmente em Beja 23,42 € e o tarifário proposto pela empresa Águas do Baixo 
Alentejo é de 22,90 €, portanto, há um desagravamento ainda que meramente residual mas 
não implica qualquer agravamento do custo da água.-------------------------------------------------------
Terceiro, a capacidade de investimento que é um vetor absolutamente fundamental, porque 
se esta empresa não for constituída, que acabará por sê-lo daqui a uns 4/5 anos, é inevitável, o 
investimento ficará 5 vezes aquém daquele que pode ser feito através desta parceria. Aliás, no 
que respeita à parceria sobre a distribuição da água em alta para um projeto de 50 anos a 
previsão de investimento é de 237.000.000,00 € e nos primeiros 10 anos foram executados 
83.000.000,00 €, ou seja, isto não seria possível se não houvesse um contrato de concessão 
com caraterísticas semelhantes ao que aqui se traz, a diferença é o contato com o público que 
pode trazer em determinadas circunstâncias alguns transtornos mas não traz nenhum para ao 
Município e à Câmara Municipal de Beja.------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão colocada pelo munícipe Vasco Santana, referiu que de facto cometeu 
um erro quando fez essa afirmação porque não sabia que todos os trabalhadores atualmente 
já tinham contrato individual de trabalho e não contrato em funções públicas e desse ponto de 
vista isto aplica-se apenas aos trabalhadores dos serviços municipalizados dos outros 
municípios, os trabalhadores da EMAS caso haja esta integração naturalmente terão de a 
acompanhar nas condições que o vereador Luís Miranda já referiu. Naturalmente que quem 
for integrado na Câmara Municipal de Beja será pago pelas tabelas em vigor na administração 
autárquica, sejam os subsídios de almoço sejam os vencimentos.----------------------------------------
Do ponto de vista ideológico, quis dizer que estão exercendo estas funções e não são neutros, 
foram eleitos por um partido da esquerda democrática, moderada e europeia que é o PS e há 
cinco coisas que valorizam muito no contexto nacional, nomeadamente o Serviço Nacional de 
Saúde como forma universal de todos os portugueses poderem aceder a cuidados de saúde 
básicos, a Escola Pública como forma de poder dar a todos a possibilidade de quererem 
desenvolver os seus estudos, a Segurança Social Pública como forma universal de todos os 
portugueses que tenham descontado ao longo da sua vida poderem ter um dia mais tarde uma 
reforma que lhes permita padrões de vida mínimos possíveis, a Banca Pública sempre 
vorazmente apetitosa para alguns sectores nacionais e que o PS preserva através da Caixa 
Geral de Depósitos e as Águas Públicas que obviamente também preservam, agora é claro para 
todos que o PS não estará no Governo durante os próximos 40 anos, haverá rotatividade vária 
em Portugal e portanto não podem assegurar que na Assembleia da República as águas não 
possam ser privatizadas, mas se isso viesse a acontecer imediatamente o contrato caía mas 
não dando sequer oportunidade para ele se realizar vão haver muitos municípios, entre os 
quais Beja, que não conseguirão realizar os investimentos, absolutamente fundamentais, na 
distribuição de água em baixa e portanto a Câmara Municipal de Beja confia no voto sábio de 
todos os eleitos municipais. É de facto uma votação difícil têm essa consciência, os argumentos 
estão esgrimidos, é uma questão ideológica por isso tocou nestes pontos, é também uma 
questão de ter melhor água nas nossas torneiras no futuro próximo e este processo poderá ser 
atrasado durante cinco ou seis anos mas será inevitável, disse.------------------------------------------- 
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Colocada à votação foi a Parceria Pública a celebrar entre o Estado Português e os Municípios 
de Aljustrel, Almodôvar, Barrancos, Beja, Castro Verde, Mértola, Moura e Ourique – Águas do 
Baixo Alentejo, rejeitada por maioria com 16 votos contra (bancadas da CDU e BE), 2 
abstenções (bancadas do PSD e PSMCT) e 15 votos a favor (bancada do PS).----------------------------- 

 
A eleita Margarida Duarte (PS) apresentou a seguinte Declaração de Voto:---------------------------
“A aprovação por unanimidade por parte desta Assembleia Municipal sobre a Moção que 
defendia a gestão pública da água, faz com que não haja uma contrariedade sobre o sentido 
de voto do PS na altura e agora, que fique claro o Partido Socialista defende e defenderá 
sempre a água pública e os seus funcionários.-----------------------------------------------------------------
A água é um bem escasso. É um bem precioso que deve ser protegido e valorizado por todos.--
Em nossas casas explicamos a importância de fechar a torneira quando escovamos os dentes 
ou de não tomar banhos prolongados.---------------------------------------------------------------------------
Nas escolas ensinamos sobre o ciclo da água, a importância do mesmo para as colheitas e o 
problema que é a contaminação dos lençóis freáticos ou a poluição dos oceanos.-------------------
As gerações mais novas estão atualmente mais capacitadas e alertas para estas questões e é 
com gosto, sentido de responsabilidade e orgulho que os vemos de forma séria e consciente 
realizar manifestações de defesa do ambiente e a exigir aos mais velhos a resolução de 
problemas criados ao longo de gerações, primeiro por desconhecimento, depois porque velhos 
hábitos são difíceis de combater e por fim porque os interesses económicos instalados são 
difíceis de desmontar.------------------------------------------------------------------------------------------------
O que é esperado de nós, gerações mais velhas que atualmente de forma democrática 
participamos na construção do futuro de todos, é que façamos efetivamente a diferença em 
matérias que importam.----------------------------------------------------------------------------------------------
A água é um bem que deve ser valorizado. Os desafios que a gestão da água hoje tem são 
diferentes daqueles que conhecíamos há alguns anos atrás e por isso, exigem inteligência e 
inovação que nem todos estão dispostos a abraçar. O medo do desconhecido sempre impediu 
ao Homem de avançar e evoluir.-----------------------------------------------------------------------------------
Hoje, este dia ficará para a história. A Assembleia Municipal Beja não teve a capacidade de dar 
um passo em frente e responder positivamente a um dos maiores desafios do nosso século: a 
gestão da água em Beja de forma regional, com tudo o que de bom isso representa, desde logo 
para o ambiente e para os nossos filhos e netos, no imediato para nós enquanto munícipes e 
clientes, assim como para os funcionários desta área de trabalho e também naturalmente para 
a região, para o nível de investimento que esta reprovação significa e que agora se perde de 
86.000.000,00 € que de outra forma não vai acontecer, para a qualidade da água para a 
modernização das infraestruturas e para a profissionalização e know-how que os municípios 
não vão ganhar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Partido Socialista em Beja fica assim, do lado certo da história, com a visão progressista, 
arrojada e capaz que lhe caracteriza, votando a favor desta solução que defende o ambiente, 
os munícipes e os funcionários.------------------------------------------------------------------------------------
Para a história também fica o PCP que não surpreende através do seu voto contra, assente 
numa cartilha gasta, redutora, do século passado, própria de quem não consegue ver para 
além do seu quintal. Uma visão pouco capaz de quem teima não entender que o mundo 
evoluiu e que as respostas de todos, sem exceção exigem, é que sejamos capaz de gerir um 
bem comum, com qualidade, com o mínimo de perdas possível, de forma moderna, 
valorizando não só esse bem, mas também quem todos os dias trabalha nessa área, 
enaltecendo assim, os trabalhadores e a sua situação profissional onde poderiam ter a 
capacidade de progressão de carreira que neste momento, para já, lhes está vedada. Também 
por tudo isto, mas também pela questão ambiental, fica para a história o PEV que mais uma 
vez não teve a capacidade de fazer valer uma visão que diz defender, embora isso não tenha 
sido provado mais uma vez, como em todas as restantes matérias onde de facto podia fazer a 
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diferença. Uma pena.-------------------------------------------------------------------------------------------------
É mais fácil manter tudo como está, mesmo que isso signifique não progressão, falta de 
qualidade, excessivas perdas, antiguidade nas redes e a perda de investimento para a região 
em milhões de euros. Esta é uma daquelas provas à nossa democracia onde de facto avançar é 
preciso e a CDU decidiu de forma deliberada ser uma pedra num processo natural que mais 
cedo ou mais tarde vai acontecer.---------------------------------------------------------------------------------
Não é coerente defender um processo de regionalização onde são facilmente entendidas as 
vantagens que isso trás e votar contra um processo regional de um bem escasso, importante e 
de todos. Não é coerente ter apoiado uma gestão da água em “alta” de uma determinada 
forma e agora votar contra o mesmo processo para a gestão da água em “baixa”. A água não 
pode servir como arma de arremesso para a contra informação, para o medo, para inverdades. 
A água é de todos e não de alguns que se julgam detentores de uma verdade que apenas a 
eles lhes assiste e por isso é expectável que haja um trabalho de conjunto para um objetivo 
comum: o bem de todos.---------------------------------------------------------------------------------------------
Não é verdade que o preço da água iria aumentar em Beja.------------------------------------------------

Não é verdade que os municípios envolvidos iriam perder a sua soberania. Também perderam 
com a parceria feita para a gestão da água em “alta”? Não.------------------------------------------------

Não é verdade que a gestão da água iria ser privatizada. Também o foi com a parceria feita 
para a gestão da água em “alta”? Não.---------------------------------------------------------------------------
Não é verdade que os funcionários da EMAS iriam ser despedidos, ou perder regalias.-------------
E todas estas mudanças feitas com o cunho da CDU em Beja. O que mudou agora?-----------------
É verdade que poderia haver investimento.---------------------------------------------------------------------
É verdade que poderia haver valorização dos trabalhadores.----------------------------------------------
É verdade que poderia haver um melhor cuidado com o ambiente que não há atualmente.------
O Grupo do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Beja orgulha-se de estar uma vez 
mais do lado certo da história e honrar deste modo o voto de confiança que os munícipes 
deram, dignificando o seu compromisso com a evolução, com a defesa dos interesses da 
região, dos trabalhadores, do ambiente, sempre assente na verdade, nos factos e na 
experiência.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Assembleia Municipal de Beja teve a oportunidade nas suas mãos para decidir o futuro da 
região e de todos nós. Uma nota final para o PSD que não foi conclusivo mas que acabou por se 
abster, para o BE que votou contra e para o deputado independe PSMCT que se absteve.---------
A partir daqui nada será como dantes, no que respeita à gestão da água em “baixa”. Começa a 
estar na hora de se fazer política séria. Beja merece mais verdade, capacidade, inteligência e 
sobretudo seriedade, disse.“---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito Afonso Henriques (CDU) disse que nas questões da defesa do ambiente não 
necessitam de muita ajuda e ensinamento porque as provas estão ai, embora alguns 
deputados do partido proponente desta parceria, não colaborem muito e estejam mais de 
acordo com o olival intensivo e superintensivo.---------------------------------------------------------------
Em seguida apresentou a seguinte Declaração de Voto em nome do PEV:------------------------------
“A gestão da água para abastecimento público e os efluentes gerados pela atividade humana e 
as disfunções urbanas são importantes não estando neste estudo devidamente analisada esta 
perspetiva de avaliação. Aliás nem chega a constar como uma referência associada a uma 
mera presunção de resultados a obter pura e simplesmente o assunto foi genericamente 
ignorado. Foi ignorado ao nível das definições de objetivos e centra-se basicamente em 
questões dependentes de uma abordagem económico-financeira, ligada à preocupação de 
viabilizar e sustentar uma vertente de negócio, em que as receitas, por via do tarifário, é a 
tónica dominante ou exclusiva e não são evidentes as preocupações de sustentabilidade 
ambiental, como tal votou contra, disse.”----------------------------------------------------------------------- 
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Nos termos do nº 1 do artigo 32º do Regimento da Assembleia Municipal (Ofensas à Honra ou à 

Consideração), o eleito Miguel Quaresma (CDU) pediu o uso da palavra para dizer que foram 
aqui ditas coisas, nomeadamente à posição da CDU que importa esclarecer.--------------------------
Entendem que o contexto da distribuição da água em “alta” é completamente diferente do 
contexto da distribuição da água em “baixa”. As economias de escala são passíveis de serem 
feitas a nível da exploração em “alta” mas já não a nível da exploração em “baixa” devido à 
dispersão territorial e à exiguidade de alguns sistemas públicos.-----------------------------------------
Importa também esclarecer que nunca disseram que o tarifário em Beja aumentava, o que 
disseram foi que há aumentos de tarifário de 300% relativamente a alguns municípios e isto é 
revelador do sentido de solidariedade que existe no âmbito territorial, disse.------------------------  
 
Não havendo mais pedidos de intervenção, passou-se ao ponto seguinte.----------------------------- 
 
 

3.4. – Deliberação relativa às transferências de competências no ano 
2019 previstas na Lei nº 50/2018, de 16 de agosto – Lei-Quadro da 
Transferência de Competências para as Autarquias Locais e para as 
Entidades Intermunicipais, no próximo ano de 2020;------------------------------------ 

 
Foi proposto pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Beja, Paulo Arsénio, que as 
competências, transferidas pela Administração Central para os municípios, previstas nos 
Decretos-Lei nos 107/2018, de 29 de novembro, que concretiza o quadro de transferência de 
competências para os órgãos municipais no domínio do Estacionamento Público e nº 20/2019, 
de 30 de janeiro, que concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos 
municipais no domínio da Proteção e Saúde Animal e da Segurança dos Alimentos, não sejam 
exercidas pelo Município de Beja em 2020, pelo que devem ser rejeitadas pelos órgãos 
municipais deste município.-----------------------------------------------------------------------------------------
O fundamento para tal rejeição é a ausência de condições para o exercício de tais 
competências, a todos os níveis, incluindo recursos humanos e inexistência de regulamentos 
municipais nessas matérias, não esquecendo a ausência de aprovação das respetivas taxas, 
cuja cobrança é indispensável ao equilíbrio orçamental deste município.------------------------------
No caso da competência prevista no Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro, que concretiza 
o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da 
Educação, deve ser confirmada a sua rejeição, dado que os pressupostos, que serviram de 
fundamento à primeira declaração de vontade do Município de Beja, se alteraram, com a 
publicação posterior da declaração de retificação nº 10/2019, de 25 de março, afastando, 
assim, quaisquer dúvidas quanto à rejeição de transferência da competência em causa.---------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE) referiu que não se iria pronunciar sobre as três competências que se 
propõe que sejam rejeitadas até porque concorda sobretudo com a que se refere ao domínio 
da Educação mas preocupa-se com duas ordens de questões.---------------------------------------------
Questão de âmbito processual, isto é, parece-lhe preocupante que a Assembleia Municipal não 
seja chamada a pronunciar-se sobre matérias tão importantes como são as seguintes 
competências, considerando e citou uma parte da Constituição da República Portuguesa que 
“…as autarquias locais são pessoas coletivas territoriais dotadas de órgãos representativos que 
visam a prossecução de interesses próprios das populações respetivas…” e que de acordo com 
a mesma Lei Fundamental “…a assembleia eleita está dotada de poderes deliberativos…” que 
neste caso não tem porque as outras competências nem sequer vêm à discussão.------------------ 
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No ponto de vista do Bloco de Esquerda assiste-se assim a uma desvalorização do papel 
essencial da Assembleia Municipal precisamente na prossecução de interesses próprios das 
populações desta autarquia local em concreto.----------------------------------------------------------------
Questão de fundo. Preocupa-a e muito a assunção pela autarquia, já em 2020, de 
competências tão fundamentais como as que se referem principalmente aos domínios da 
Saúde, Cultura, Habitação ou da Justiça pois estão estreitamente ligados a direitos 
fundamentais, entre outros também ao da Igualdade de todos os cidadãos e cidadãs de todo o 
território nacional, considerando as gritantes diferenças de capacidades e recursos existentes 
entre os diferentes municípios.-------------------------------------------------------------------------------------
Questionou ainda a Câmara Municipal de Beja, uma vez que se encontra disposta a assumir 
todas essas novas competências já no próximo ano, se considera de facto existirem o mínimo 
de condições em recursos financeiros, materiais e humanos para assumir principalmente as 
que referiu, Saúde, Cultura, Habitação e Justiça, disse.------------------------------------------------------ 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, disse que a resposta é obviamente sim porque 
se considerassem que a autarquia não estaria em condições não as assumiriam, sendo que em 
2021 teriam de as assumir de qualquer forma. Acrescentou que muitas das competências que 
a eleita acabou de referir não têm qualquer influência relativamente ao Município de Beja, 
acabam por inócuas, por exemplo no caso da Cultura, Beja já cumpre rigorosamente tudo 
aquilo que está no artigo da Lei nº 50/2018 e nas outras competências nem sequer há verbas 
envolvidas, ou seja, são sobretudo competências administrativas que requerem alguma 
regulamentação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
A competência verdadeiramente significativa é a da Educação porque envolve um pacote de 
transferência na ordem dos 3.500.000,00 €/ano para a Câmara Municipal de Beja e de mais 
130 ou 140 funcionários e portanto esta sim é uma responsabilidade que têm de se preparar e 
organizar mas quando a assumirem será no ano letivo de 2020/2021 e quem não assumir terá 
de fazê-lo em 2021.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Disse ainda que do ponto de vista prático estas competências não trazem dificuldades de 
maior e algumas até trazem vantagens dando os seguintes exemplos:----------------------------------
Rede de estradas, a Câmara Municipal não vai gerir a infraestrutura das vias de comunicação, 
vai gerir apenas a publicidade que está ao lado, pode ser mais fácil fazer uma intervenção de 
atravessamento de uma via, etc..----------------------------------------------------------------------------------
Património do Estado, a Câmara Municipal fica com a possibilidade de adquiri bons imóveis 
desde que sejam para um fim específico, cultural, social, associativo ou desportivo, portanto 
nada disto seria possível se estas competências não transitassem para a autarquia.----------------
Poderão perguntar então se é tudo tão fácil porque é que se rejeita duas das competências. 
Primeira, estacionamento público, existem algumas dúvidas na questão das contraordenações 
e estão a ver uma possibilidade, que é muito remota, de poder ser a CIMBAL a concentrar as 
contraordenações dos vários municípios.------------------------------------------------------------------------
Segunda, Proteção e Saúde Animal e da Segurança dos Alimentos, estão ser melhoradas 
internamente no Município algumas das questões relacionadas com a saúde animal e têm tido 
também algumas experiências com a DGAV que estão a tentar corrigir que no passado nem 
sempre correram bem e por isso optou-se por adiar estas duas competências, disse.-------------- 
 
Colocado à votação foram as competências previstas nos Decretos-Lei nos 107/2018, de 29 de 
novembro, que concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos 
municipais no domínio do Estacionamento Público, nº 20/2019, de 30 de janeiro, que 
concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio 
da Proteção e Saúde Animal e da Segurança dos Alimentos e a confirmação da rejeição da 
competência prevista no Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro, que concretiza o quadro de 
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transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da Educação, rejeitadas 
por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

3.5. – Proposta de aprovação da 3ª Alteração ao Plano de Pormenor da 
Zona de Expansão Poente;--------------------------------------------------------------------------------- 

 
Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção foi a 3ª Alteração ao Plano 
de Pormenor da Zona de Expansão Poente, colocada à votação e aprovada por unanimidade.-- 

 
 

3.6. – Proposta de aprovação da repartição de encargos referente à 
empreitada de implementação de percursos acessíveis na cidade de Beja 
– Centro Histórico e Envolvente – 1ª Fase Percurso Beja Antiga Fase 1A;--- 

 
Presente a repartição de encargos relativa à empreitada de implementação de percursos 
acessíveis na cidade de Beja – Centro Histórico e Envolvente – 1ª Fase Percurso Beja Antiga 
Fase 1ª:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2019 ……………………………………………………………………………………………………………. 123.426,22 € + IVA 
2020 ……………………………………………………………………………………………………………. 662.723,86 € + IVA 
 
Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção foi a repartição de 
encargos referente à empreitada de implementação de percursos acessíveis na cidade de Beja 
– Centro Histórico e Envolvente – 1ª Fase Percurso Beja Antiga Fase 1A, colocada à votação e 
aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

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

 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) deixou uma nota de congratulação relativamente à posição 
do executivo da Câmara Municipal, principalmente no que se refere à 1ª Revisão ao 
Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Beja, sobre a forma 
clara, objetiva e muito profissional que proporcionou à Comissão de Regulamentos discutir 
esta questão, onde inclusivamente esteve presente o próprio vereador Luís Miranda que 
contribuiu e muito para alguns esclarecimentos bem como o técnico municipal e uma 
representante da equipa que demonstrou efetivamente uma elevada qualidade técnica, 
portanto não ficaria de bem consigo próprio se não deixasse esta nota.--------------------------------
Relativamente à Primeira Alteração da Postura Municipal de Animais Domésticos de Produção, 
de Capoeira, Gado Bravo e Cães Potencialmente Perigosos, dispensou pronunciar-se sobre o 
mesmo e irão votar favoravelmente ambos os regulamentos, disse.------------------------------------- 
 
Presente a 1ª Revisão ao Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do 
Município de Beja, e não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção foi o 
mesmo colocado à votação e aprovado por unanimidade.------------------------------------------------- 
 
Presente a Primeira Alteração da Postura Municipal de Animais Domésticos de Produção, de 
Capoeira, Gado Bravo e Cães Potencialmente Perigosos, e não havendo quaisquer pedidos de 
esclarecimento ou intervenção foi a mesma colocada à votação e aprovada por unanimidade.- 
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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 e uma 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 uma 

abstenção em sessão ordinária realizada 

em 23 de setembro de 2019 


