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

Beja realizada a vinte e seis de fevereiro do ano dois mil e vinte;---------------- 

 
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 do pedido de 
substituição do eleito João Manuel Ildefonso Dias por António José Curre Barahona, cidadão a 
seguir na lista de candidatos pela Coligação Democrática Unitária à Assembleia Municipal e do 
Presidente da Junta de Freguesia de São Matias (Leonel de Jesus Rato Sousa) pelo seu substituto 
legal, António Manuel Martins, 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, 
Afonso Henriques Rabaçal, Manuel Joaquim Góis Custódio, Fernanda Maria dos Santos Pereira, 
Ana Paula Madeira da Silva Delgado, Patrícia Margarida de Carvalho dos Santos Duarte Loução, 
André Filipe Modesto Pires, Miguel Machado Quaresma, Antónia Luísa Ferro da Silva, Pedro 
Manuel Vigon Manso Frazão, Gina Alice Esteves Quental Mateus, Abílio Joaquim Teixeira, 
Jacinto Manuel Cristina Franco, Silvestre do Calvário Troncão como Presidente da Junta de 
Freguesia de Baleizão, Vítor Manuel Ramires Morais Besugo como Presidente da Junta de 
Freguesia de Beringel, Maria Lucília Pereira Simão Rosa como Presidente da Junta de Freguesia 
de Cabeça Gorda, Luís Miguel da Silva Gaspar como Presidente da Junta de Freguesia de Santa 
Clara de Louredo, António Manuel Martins como substituto do 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.-------------------------------------------------------------- 
 
Constataram-se as faltas das eleitas, Maria Manuel Candeias Coelho, Cristina Maria da 
Trindade Ferreira Barata e do Presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Neves, 
Jorge Miguel Raposo da Mata, faltas que lhes foram relevadas por terem sido consideradas 
justificadas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Estiveram também presentes o senhor Presidente da Câmara, Paulo Jorge Lúcio Arsénio e os 
senhores vereadores, Luís Alberto da Silva Miranda, Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino 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 José Pinela Fernandes fez a seguinte intervenção:--------------------------------------------
É certo que é necessário efetuarem-se obras de requalificação no Mercado Municipal uma vez 
que se sabe que as condições atuais não são as melhores. Não vai questionar os acordos que 
foram celebrados entre a Câmara Municipal e os arrendatários, porque os casos tiveram que 
ser estudados e conversados per si tendo em conta cada situação mas a sua intervenção vai no 
sentido de saber como é possível haver rendas em atraso, algumas superiores a 40.000,00 €, e 
quer esta vereação quer as anteriores, não terem acionado os mecanismos legais que tinham à 
sua disposição.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perguntou ainda se os atuais arrendatários podem, depois das obras, ocupar os seus lugares 
no mercado municipal, se eventualmente alguns terão direito de preferência ou se abrirá 
concurso público e qual deverá ser o critério de fixação dos futuros valores das rendas;-----------
Relativamente aos 450 dias, período estimado de obra, não será mera coincidência a mesma 
estar prevista para três ou quatro meses antes das eleições autárquicas? porque não se pode 
confundir a necessidade das obras que se deverão realizar no Mercado Municipal com os 
meros timings políticos, disse.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Manuel Felício começou por referir que há dias teve uma reunião no partido que 
milita e tinha na assembleia mais pessoas do que as que aqui estão presentes de público, 
houve alguém que disse que eram poucos, aqui acha que ainda são menos. Será que isto tem a 
ver com o facto das assembleias serem gravadas mas as gravações não serem passadas à 
comunicação social? Porquê? Esta questão foi direcionada à Senhora Presidente da Assembleia 
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida congratulou a Câmara Municipal pelo início das obras na Albufeira dos 5 Réis, 
contudo não pode deixar de reparar que a mesma vai ser construída colada a um olival e se já 
foi discutido nalgumas assembleias o problema dos olivais “colados” a algumas habitações 
pergunta como será quando houver crianças a brincar naquela areia e olivais a serem 
pulverizados do outro lado.-----------------------------------------------------------------------------------------
Finalmente chegou-lhe ao conhecimento que a Câmara Municipal terá gasto qualquer coisa 
como 15.000,00 € no rally que trouxe muita gente à cidade, no entanto está aqui uma dotação 
de 16.200,00 € para bolsas de estudo do ensino superior, é esta a importância que se dá à 
educação, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A munícipe Catarina Parente Gomes, proprietária da Herdade da Tojeira, sita na União de 
Freguesias de São Brissos e Trigaches, deu conhecimento que adquiriu a habitação em 
fevereiro de 2019, tentou entrar em contato com a Câmara Municipal, que não lhe deu 
qualquer resposta, desde o dia 16 de setembro de 2019 para resolver um problema 
nomeadamente o acesso à sua habitação que é impraticável. Sabendo que a autarquia tem 
conhecimento da situação perguntou qual a previsão de execução da obra e como 
possivelmente não lhe conseguirão responder com uma data exata perguntou também quem 
é que assume a responsabilidade se houver um simples dano na sua viatura pessoal ou mais 
grave a impossibilidade de chegar uma ambulância à sua casa se for necessário, disse.------------ 
 
O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Paulo Arsénio, começou por deixar uma nota 
relativa a uma observação de membros da concelhia do PSD que estiveram presentes na última 
sessão da assembleia municipal, onde foram votados os impostos municipais, e em que foi dito 
que o IMI em Beja, apesar da redução para 0,33%, estaria muito acima da média distrital. 
Corrigiu dizendo que se a média distrital é 0,324% e o IMI em Beja é 0,330%, o PSD enganou-se 
porque Beja não está nada acima mas perfeitamente dentro dessa média.----------------------------
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Relativamente às obras de requalificação do Mercado Municipal informou o seguinte:------------
A Câmara Municipal tem mais de vinte acordos celebrados, não conseguiu chegar a acordo 
com cinco arrendatários e destes cinco existem já posses administrativas marcadas e dentro 
em breve irão exercê-las na prática.------------------------------------------------------------------------------
A intenção não é fazer uma operação de cosmética no mercado mas sim remodela-lo 
profundamente mantendo a sua vertente tradicional e os vendedores, que irão estar 
provisoriamente noutras instalações, poderão regressar e a única condição é não terem 
dívidas ao Município de Beja. De facto, constatou-se que existem muitas dívidas que no total 
rondam os 200.000,00 € que configura uma situação complicada e que internamente por 
ventura nunca se conseguiu gerir da melhor forma no sentido de recuperar alguns desses 
valores, coisa que se está agora a tentar fazer, não só no mercado como na habitação social e 
noutras concessões.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às atuais rendas haverá um ajustamento, porque o espaço terá outras 
características e será mais apelativo, mas que não será para valores demasiado elevados ou 
insuportáveis.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à Albufeira dos 5 Réis a resposta que pode dar é que aquele local foi escolhido 
precisamente por ser o que melhor qualidade de água apresenta na região e essa qualidade 
como a do ar serão regularmente monitorizadas, se houver algum problema naturalmente que 
a Câmara Municipal não quererá colocar em risco a saúde dos utentes do equipamento e 
encerrará a mesma até as condições estarem repostas, mas isto acontece um pouco por toda a 
parte, até nas praias de água salgada.----------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao término da obra referiu que os 450 dias contam-se a partir do visto do 
Tribunal de Contas, que ainda não existe, mas as obras normalmente sofrem derrapagens e 
muito provavelmente esta terminará já com o próximo executivo em funções.----------------------
Relativamente aos 15.000,00 € de apoio ao rally é verdade, disse, é verdade que esta prova 
teve um impacto extraordinário na área do concelho, toda a sede da prova foi em Beja, outros 
municípios que recebem provas desta envergadura apoiam com verbas muito superiores e 
sobre as bolsas de estudo disse que agora existem, há dois anos nem sequer havia, portanto o 
PSD deveria felicitar por já haver 16.200,00 € em vez de criticar. É um princípio e o executivo 
está a trabalhar para que no próximo ano possa haver um acordo entre todas as bancadas da 
Assembleia Municipal acerca deste regulamento que tem sido um pouco controverso mas tem 
sido feito um esforço na área da educação, desde logo no transporte que passou a ser 
totalmente gratuito para os alunos do 10º, 11º e 12º ano nas freguesias, equipando mais de 
uma dezena de escolas do pré-escolar e 1º ciclo com ar condicionado, têm reforçado um 
conjunto de apoio às escolas, será lançado um concurso para intervenção em quatro parques 
infantis das escolas de quatro freguesias e no próximo ano será lançado novo concurso para 
mais outros quatro e naturalmente que não está tudo perfeito mas têm feito progressos 
significativos no sentido de se poder melhorar o parque escolar do concelho.------------------------
Relativamente à questão da senhora Catarina Parente Gomes, sabe que efetivamente houve 
uma intervenção nalguns caminhos da freguesia de Trigaches mas que não ficaram 
devidamente recuperados e a maquinaria depois retirou-se para outras freguesias, 
nomeadamente a niveladora. De facto não tem falado com o encarregado desse sector para 
saber quando podem voltar a Trigaches mas irá inteirar-se.------------------------------------------------
Sobre as responsabilidades no caso de ocorrências em que resultem danos ou prejuízos de 
natureza material ou pessoal se forem caminhos ou estradas municipais a Câmara Municipal 
de Beja assume essas responsabilidades mas naturalmente que não é desejo acionar o seguro 
porque isso é sinal que as coisas não estão bem e a prioridade é ter os caminhos nas melhores 
condições possíveis, de qualquer forma, em função da presença e pergunta efetuada pela 
munícipe, irá indagar nos próximos dias para quando um regresso a Trigaches e completar 
aquilo que não foi ou ficou mal feito aquando da passagem dos serviços pela freguesia, disse.-- 
 



 

Página 4 de 19 
 

A senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, relativamente às 
gravações da sessões informou que de facto as mesmas são gravadas mas servem única e 
exclusivamente para auxiliar os técnicos na elaboração da ata que é um processo bastante 
complexo tendo em conta a quantidade de intervenções que há.----------------------------------------
Em relação à comunicação social, todas as sessões são publicitadas junto da mesma e aliás ela 
está sempre presente nas reuniões. Quanto à transmissão direta para o exterior é uma 
questão que pode ser equacionada no futuro mas terá de ser no âmbito e sobre proposta dos 
vários partidos políticos com assento na Assembleia Municipal, disse.---------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à ordem do dia.---------------------------------- 
 
 

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

 
 

2.1. – Apreciação e votação das atas n
os

 7/2019 e 8/2019;--------------------------- 
 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a 
Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação a ata nº 7/2019, relativa à sessão 
ordinária da Assembleia Municipal realizada em 25 de novembro de 2019 e a ata nº 8/2019, 
relativa à sessão extraordinária da Assembleia Municipal realizada em 27 de dezembro de 
2019, que foram previamente distribuídas por todos os eleitos e aprovadas por unanimidade.- 
 
 

2.2. – Intervenção dos membros da Assembleia Municipal;------------------------- 
 
A eleita Ana Horta (PS) apresentou a seguinte Moção:-------------------------------------------------------
“No dia 27 de Novembro de 2014 o Cante Alentejano foi elevado a Património Imaterial da 
UNESCO por se tratar de uma expressão cultural tradicional localmente reconhecida como 
valiosa, por ser um elemento importante da construção da identidade Alentejana, em 
particular Baixo Alentejana, e por existirem riscos de extinção.-------------------------------------------
Passados 5 anos, têm sido desenvolvidas, com sucesso, estratégias de salvaguarda do Cante 
Alentejano com uma crescente inclusão do seu ensino nas escolas e apoios à sua divulgação e 
valorização, quer no território português quer no estrangeiro.--------------------------------------------
Por este motivo não se percebe a ainda não inclusão no programa de atividades para a 
participação de Portugal na Expo 2020 Dubai, que vai decorrer nos Emirados Árabes Unidos de 
21 de outubro de 2020 a 10 de abril de 2021.------------------------------------------------------------------
As exposições mundiais são importantes plataformas de intercâmbio económico, científico, 
tecnológico e cultural, constituindo-se assim numa montra privilegiada de divulgação da 
cultura portuguesa, onde se inclui o Cante Alentejano.------------------------------------------------------
A Assembleia Municipal de Beja, reunida em sessão ordinária a 26 de fevereiro de 2020, 
delibera propor ao Governo a integração do Cante Alentejano, a par de outros géneros 
culturais, na representação de Portugal na Expo 2020 Dubai.----------------------------------------------
Caso seja aprovada, a presente Moção deve ser dada conhecimento ao Presidente da 
República, ao Primeiro-Ministro, ao Comissário-Geral de Portugal na Expo 2020 Dubai, ao 
Ministro dos Negócios Estrangeiros, à Ministra da Cultura, à Comunidade Intermunicipal do 
Baixo Alentejo e à Comunicação Social.”, disse.---------------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação foi a Moção aprovada por unanimidade.--------------------------------------------- 
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O eleito Pedro Frazão (CDU) apresentou a seguinte Moção sobre manifestações de racismo 

que têm vindo a público:--------------------------------------------------------------------------------------------
“As manifestações de racismo que envolveram o jogador do Futebol Clube do Porto, Marega, 
no jogo com o Vitória de Guimarães devem ser repudiadas.-----------------------------------------------
Mas mais do que palavras de condenação, o que a situação desperta, para lá do horizonte 
desportivo, são os fatores que abrem espaço a manifestações de racismo e xenofobia no País. 
Sem prejuízo de uma consideração mais global que a questão suscita, a par de problemas reais 
que não devem ser iludidos, a Assembleia Municipal de Beja, reunida em sessão ordinária a 26 
de fevereiro de 2020, alerta para a crescente exacerbação e fomento de conflitos raciais 
artificialmente inculcados na sociedade portuguesa a partir de diversas formas e agentes.-------
Neste sentido, as manifestações contra o racismo e a discriminação social e económica 
patente na sociedade, só podem ser contrariadas se for assumido que o problema existe, é 
desumano e fere os valores de justiça do Estado Democrático e que abre caminhos para outros 
extremismos que ameaçam a essência da Democracia Portuguesa. A melhor forma de combate 
é com serenidade, mas sem tréguas, em todas as esferas de ordem institucional, politica, 
económica, laboral e de acesso a bens e serviços públicos, assegurando uma postura adequada 
de cidadania proactiva e democrática de modo a desmontar o fenómeno logo onde ocorra.-----
Esta posição dos eleitos da Assembleia Municipal, caso a presente Moção seja aprovada, 
deverá ser transmitida ao Futebol Clube do Porto, ao jogador visado, ao Senhor Ministro da 
Administração Interna, ao Senhor Secretário de Estado da Juventude e Desporto e à Liga 
Portuguesa de Futebol Profissional.”, disse.-------------------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação foi a Moção aprovada por unanimidade.--------------------------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE) apresentou a seguinte Moção pelo Desenvolvimento Sustentável 

(do Alentejo):-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
“As modificações que atingiram, nos últimos anos, este território, obrigam-nos a uma reflexão 
a mais aprofundada possível sobre o modelo de desenvolvimento que nos está a ser imposto.--
Sobressaem as que se relacionam com as questões ambientais, uma vez que nos parece 
evidente que o modelo assente na proliferação das monoculturas intensivas e superintensivas 
na região em que nos encontramos, mas igualmente no sudoeste alentejano baseado, nessa 
região, nas extensas áreas de estufas, põe em perigo o equilíbrio ecológico desta região. Tais 
questões adquirem uma acuidade ainda maior se pensarmos na relação profunda que este 
território não pode deixar de ter com toda a situação do nosso planeta: aquecimento global; 
falta/degradação de recursos naturais como a água ou os solos; ameaças à biodiversidade.------
Este tipo de dúvidas ficou bem patente nas reuniões realizadas pelo grupo de trabalho, criado 
no âmbito da Assembleia Municipal na sua reunião de 25 de fevereiro de 2019, para se 
debruçar sobre a temática das culturas intensivas e superintensivas. Encontra-se ainda 
espelhado nas muitas notícias, crónicas e editoriais publicados pela nossa imprensa em que 
são mencionadas várias questões que vão desde o uso dos solos às questões sobre a 
quantidade e qualidade dos recursos hídricos, ou ainda as que se referem aos perigos em 
termos de biodiversidade.-------------------------------------------------------------------------------------------
Não podemos, ainda, deixar de ter em conta os alertas sobre estas questões quer da parte do 
Movimento “Alentejo Vivo”, e que nos parece bastante merecedor de toda a atenção, pela 
extensa documentação e análise das diferentes situações que tem vindo a referir, quer da 
parte da Associação Zero, de que transcrevemos a seguinte informação a propósito do que 
titula como descontrolo na instalação das explorações agrícolas de regadio na área de 
influência de Alqueva – 16/11/2019: “Com o incremento e a expansão do sistema de rega do 
Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA) e áreas adjacentes, temos assistido à 
instalação de culturas intensivas fora dos blocos de rega, em áreas onde as mesmas são 
proibidas ou são condicionadas nos Planos Diretores Municipais (PDM). Num primeiro 
levantamento efetuado no âmbito do trabalho do Movimento Alentejo Vivo, que congrega 
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cidadãos do Alentejo, pode-se já afirmar que, só no concelho de Beja, se encontra uma área 
superior a 2500ha, onde foram instaladas culturas intensivas de regadio em incumprimento, 
atingindo este valor mais de 2000ha em Serpa e, em menor expressão no concelho de Ferreira 
do Alentejo, estendendo-se esta situação um pouco por todos os outros concelhos 
envolventes. As situações identificadas referem-se a áreas classificadas nas cartas de 
ordenamento, como espaços agro-silvo-pastoris, mesmo como áreas florestais de produção e 
até de proteção, áreas com condicionantes em termos de Reserva Ecológica Nacional (REN) ou 
em faixas adjacentes a povoações”.-------------------------------------------------------------------------------
Encontramos ainda diversas situações que se refletem diretamente no dia-a-dia de muitas 
populações pondo em causa a sua qualidade de vida e mesmo a saúde pública, como é o caso 
do/as habitantes de Alvito ou da aldeia de Fortes, no concelho de Ferreira do Alentejo. No 
nosso concelho temos conhecimento de pelo menos duas situações em que estará mesmo a 
pôr-se em causa o cumprimento do PDM, com prejuízo grave dos/as munícipes que têm que 
viver junto às plantações de olival intensivo, pelo que sabemos sem resposta eficaz das 
instituições envolvidas. É o caso apresentado pela munícipe Catarina Valério que, em reunião 
da Assembleia Municipal do passado dia 23 de setembro de 2019 nos informou ser “residente 
num monte a duzentos metros da freguesia de Nossa Senhora das Neves com um olival 
intensivo à sua porta. O terreno é classificado no PDM de Beja como periurbano e uma das 
condicionantes são as culturas intensivas”, pelo que a munícipe já terá recorrido 
persistentemente à CMB sem que, ao que sabemos, tenha visto ultrapassada a situação, lesiva 
da sua vida, a que tem tido de se sujeitar, bem como a sua família. E novas situações nos são 
reportadas quase diariamente, a última das quais em São Matias.---------------------------------------
A identidade de uma população vive ainda da pertença a um território, em que o património, 
seja ele natural, edificado e arqueológico é essencial para reforçar a ligação, não apenas ao 
espaço físico, mas igualmente de comunidade, e de uma História em comum. A depredação 
desse território, feita de forma por vezes tão violenta, seja pelo desaparecimento de grande 
parte do seu coberto vegetal (com situações preocupantes relativamente a espécies únicas), como 
de espécies animais, em que a avifauna parece especialmente sensível, como ainda pela 
destruição de edificado e mesmo de sítios arqueológicos (questão abordada logo na primeira 

reunião desta Assembleia, em 22 de novembro de 2017) tem necessariamente profundos reflexos 
negativos na comunidade e, em última instância, poderá mesmo pôr em causa a 
sustentabilidade económica e social desta região.------------------------------------------------------------
Consideramos ainda fundamental referir, mais uma vez, uma outra ordem de questões que, de 
acordo com a opinião abalizada de muitos, está dramaticamente a pôr em causa o 
desenvolvimento sustentável desta região. São as que se referem às comunicações de e para 
esta região, tantas vezes referidas pelo Movimento Beja Merece +. Até que ponto pode uma 
região registar um verdadeiro desenvolvimento económico e social quando infraestruturas 
essenciais para esse progresso e que contribuiriam eficazmente para a inversão da tendência 
para a desertificação humana continuam, ano após ano, por concretizar? A não assunção deste 
obstáculo ao desenvolvimento sustentável da região por parte de sucessivos governos está de 
facto a prejudicar gravemente esta região e toda a sua população, uma vez que esse 
desenvolvimento para ser efetivo e sustentável não pode assentar, como aconteceu noutros 
períodos da nossa História recente, apenas na atividade agrícola e num número limitado de 
produtos como está acontecer com a proliferação das monoculturas acima referidas.-------------
Pensamos assim ser essencial a promoção e diversificação de atividades e produtos que 
contribuam para o desenvolvimento que todo/as desejamos para esta região.-----------------------
Assim, a Assembleia Municipal de Beja, reunida em 26/02/2020, delibera:----------------------------
1. Solicitar ao Governo a implementação de medidas de planeamento das atividades agrícolas, 
de modo a minimizar os impactos ambientais, sociais e culturais no território e promovendo 
formas de estímulo à diversificação das culturas nesta região;--------------------------------------------
2. Recomendar à Assembleia da República a aprovação de legislação que imponha medidas de 
ordenamento das culturas em regime intensivo e superintensivo, designadamente o olival e o 
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amendoal, reforçando as competências dos municípios no licenciamento das que pretendam 
instalar-se no seu território, na salvaguarda do ambiente, da sustentabilidade dos solos, dos 
recursos hídricos, da qualidade do ar e da saúde pública.---------------------------------------------------
3. Recomendar à Câmara Municipal de Beja um reforço das medidas tendentes a promover o 
pleno respeito pelo PDM e pelas medidas nele contempladas, aumentando e tornando eficaz a 
fiscalização e, se necessário punindo as situações que configuram o desrespeito pelo mesmo;--
4. Reclamar o reforço dos meios e das ações de fiscalização, nomeadamente por parte dos 
Ministérios da Cultura, do Ambiente e da Ação Climática e da Agricultura, de modo a garantir 
em tempo útil o estrito cumprimento das leis e normas técnicas;----------------------------------------
Caso seja aprovado, o teor desta moção deve ser enviada ao Presidente da República, 
Primeiro-Ministro e restante Governo, grupos parlamentares da Assembleia da República, e 
divulgada na comunicação social.”, disse.----------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, aproveitou para 
informar, que o grupo de trabalho criado no âmbito da Assembleia Municipal para estudar 
estas questões, solicitou esclarecimentos a várias entidades através de ofício e aguarda-se 
ainda respostas para que se possa elaborar um relatório final.-------------------------------------------- 
 
A eleita Fernanda Pereira (PSD) referiu que tem sido a sua posição na Assembleia Municipal e 
naturalmente também no grupo de trabalho que há coisas que vêm sempre antes dos partidos 
e opções políticas e o ambiente é claramente uma delas e portanto ninguém pode estar contra 
aquilo que está subjacente nesta Moção no sentido de que precisamos de proteger de uma vez 
por todas aquilo que é o nosso património, ambiente e sociedade. Como disse a Senhora 
Presidente, o grupo está a trabalhar no relatório que não está pronto porque houve entidades 
que não estiveram presentes nas sessões públicas e que não responderam, logo, apesar de 
não discordar de uma forma geral do que está escrito na Moção, solicitou à eleita Gina Mateus 
que fizesse o favor de retirar a Moção até o relatório estar concluído porque se sente 
desconfortável em votar contra mas também não se sente confortável em votar a favor, 
portanto julga que a solução seria o Bloco de Esquerda e o Movimento Por São Matias Com 
Todos continuarem a trabalhar com o grupo até se finalizar o relatório, disse.------------------------ 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) referiu concordar com as propostas efetuadas na Moção mas 
também é sensível ao argumento da intervenção anterior. De qualquer forma, há uma questão 
que é extremamente importante, isto é, como o texto é para ser, caso aprovado, enviado à 
Assembleia da República, há aqui números que carecem de confirmação, nomeadamente e 
por exemplo a área superior a 2.500ha no concelho de Beja e portanto dada a seriedade que 
isto se reveste no plano institucional com o rigor a nível dos dados considerou mais prudente 
que estes valores fossem confirmados pelo grupo de trabalho porque daquilo que é a sua 
sensibilidade relativamente ao território acha estes valores um pouco excessivos.------------------
Considerou que talvez esta fosse a posição mais adequada não pondo em causa o conjunto de 
propostas que aqui são feitas, nomeadamente no que se refere ao papel do Governo e da 
Assembleia da República e das administrações desconcentradas do Poder Central que foram as 
que não aparecerem nas sessões públicas e que se atrasaram no envio dos elementos que já 
foram solicitados o que de alguma forma diz alguma coisa, disse.---------------------------------------- 
 
O eleito Jacinto Franco (PS) como membro do grupo de trabalho das culturas intensivas e 
super-intensivas referiu que o Grupo do PS está de acordo com a proposta efetuada pela eleita 
Fernanda Pereira em retirar a Moção apresentada até que sejam obtidas as devidas 
conclusões do relatório uma vez que as entidades oficiadas irão dar um grande contributo que 
deverá ser refletido no relatório a apresentar a esta Assembleia, disse.-------------------------------- 
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A eleita Gina Mateus (BE) embora sejam sensíveis a todas as intervenções considerou ser 
importante manter e referir este aspeto da necessidade de um desenvolvimento sustentável 
para a região. Relativamente à questão colocada pelo eleito Miguel Quaresma relativamente 
aos números da Associação Zero que carecem de confirmação, daí não se importar de retirar 
essa citação constante no 4º parágrafo ficando o resto do texto da Moção uma vez que a 
mesma tem outros destinatários, disse.-------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação foi a Moção rejeitada por maioria com 16 votos contra das bancadas do 

PS e PSD e 14 votos a favor das bancadas do BE, PSMCT e CDU. 
 
A eleita Fernanda Pereira (PSD) apresentou a seguinte Declaração de Voto:--------------------------
“Como referiu anteriormente não é o conteúdo que a fez votar contra, é o momento e a forma 
porque não consegue deixar de ver naquele conteúdo o trabalho de mais grupos políticos para 
além do Bloco de Esquerda.”, disse.------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito Jacinto Franco (PS) apresentou a seguinte Declaração de Voto:--------------------------------
“O Grupo do PS concorda com a generalidade do texto da Moção, no entanto não concordam 
com a forma e momento que a mesma foi apresentada.”, disse.----------------------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE) apresentou a seguinte Moção relativa à transferência de 

competências – Lei nº 50/2018:-----------------------------------------------------------------------------------
“A Lei nº 50/2018, de 16 de agosto que estabeleceu o quadro de transferências de 
competências para as autarquias locais através de diplomas sectoriais do governo, prevê no 
seu artigo 4º que tal transferência será obrigatoriamente concretizada até 01 de janeiro de 
2021.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos da Constituição, a descentralização administrativa tem que se traduzir numa justa 
repartição de poderes entre o Estado e as autarquias locais, no reforço da coesão territorial e 
social e na garantia de aplicar políticas públicas que respondam melhor aos problemas das 
pessoas;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sucede que um número muito expressivo de autarcas tem vindo a manifestar publicamente 
discordâncias com o conteúdo, a extensão e o financiamento (insuficiente) do processo em 
curso e com qualquer desresponsabilização do Estado nas funções sociais de âmbito universal 
como a educação, saúde e cultura;--------------------------------------------------------------------------------
Neste sentido se pronunciaram muitos autarcas no recente Congresso da Associação Nacional 
de Municípios Portugueses e noutras iniciativas em que em que a temática da transferência de 
competências foi objeto de apreciação;--------------------------------------------------------------------------
Acresce que as transferências de competências já definidas em diplomas sectoriais e a 
respetiva afetação de recursos não tem tido em conta a diversidade dos meios e estruturas 
municipais e as desiguais possibilidades de prestação de serviços públicos locais com a 
universalidade, igualdade e qualidade que a Constituição prevê e as pessoas exigem;--------------
Serão assim agravadas as assimetrias territoriais. Apenas um sexto dos municípios terão 
assumido todas as competências já definidas em diplomas sectoriais, apenas cerca de um 
terço dos municípios aceitaram competências na área da educação e menos de um quinto dos 
municípios do continente assumiram novas competências no domínio da saúde.--------------------
Assim, a Assembleia Municipal de Beja reunida a 26 de fevereiro de 2020, ao abrigo do artigo 
25º, nº 2, alíneas j) e k) do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, delibera:----------------
Instar a Assembleia da República a suspender a obrigatoriedade da conclusão em 1 de janeiro 
de 2021, prevista no artigo 4º da Lei nº 50/2018 de 16 de agosto do processo de transferência 
de competências para as autarquias locais.”, disse.----------------------------------------------------------- 
 
A eleita Susana Correia (CDU) referiu que a posição da CDU sobre este assunto é sobejamente 
conhecida e realmente estão bastante preocupados com o futuro, com o que vai cair em cima 
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das autarquias e com esta transferência de competências, feita, diriam “em cima do joelho”, 
aliás os diplomas legais são a melhor prova disso porque enfermam de contradições, têm que 
ser retificados, vê-se claramente que foi uma decisão que se tentou concretizar à pressa e 
muitas vezes sem se refletir sobre as consequências. Percebe a posição de algumas autarquias 
em aceitá-las muitas vezes até quando têm uma orientação política semelhante à do Governo 
e por isso só podem transmitir que vão votar a favor desta Moção porque ela espelha também 
as inquietações do grupo da CDU, disse.------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Margarida Duarte (PS) referiu que o Grupo do PS entende que este é um caminho que 
não há volta atrás e esta transferência do Estado é importante porque apenas as autarquias 
conhecem ao detalhe e pormenor as dificuldades das escolas e o que é necessário ultrapassar 
e corrigir que muitas vezes o Governo e o Estado Central não têm essa noção e sensibilidade. O 
papel das autarquias é também e principalmente dar resposta às necessidades locais que são 
sentidas localmente, isto é um eufemismo mas é verdade e esta transferência do Estado dá 
resposta a isso mesmo e por isso vão votar contra esta Moção, disse.---------------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) referiu achar extraordinário que não se assuma o que é bom 
ou mau simplesmente porque é inevitável e no seu entender isto é uma posição que 
eticamente é extremamente reprovável, ou seja, não pode haver em democracia nenhum 
argumento que diga e que nos leve a um fatalismo como foi dito na intervenção anterior e 
todos devem pensar sobre as palavras proferidas anteriormente porque se houvesse a 
intenção de dizer que isto é uma boa ou uma má iniciativa por parte do Governo aí aceitar-se-
ia, agora dizer que isto é uma fatalidade mesmo que seja uma má iniciativa é uma afirmação 
extraordinária até porque importa referir que independentemente do conteúdo desta 
legislação há uma questão de princípio que é ou se está perante um quadro de 
desconcentração ou se está perante um quadro de descentralização e este ordenamento 
jurídico que foi colocado em 2018 estabelece permanentemente uma confusão naquilo que é 
a desconcentração e naquilo que é efetivamente a descentralização, portanto enquanto não 
houver uma clarificação sobre esta matéria é sempre muito difícil pronunciarem-se sobre este 
assunto, quer no plano político quer no plano técnico e referiu apenas um exemplo: o facto de 
“tout court“ determinadas competências serem desconcentradas para as autarquias locais 
pode inferir um princípio constitucional de igualdade de oportunidades no quadro nacional, 
porquê? Porque a autarquia A o ensino de uma forma e a autarquia B pode tratar o mesmo 
ensino de uma forma completamente diferente constituindo isto um problema na igualdade 
de acesso a bens e serviços de natureza pública, dai apelar ao aprofundamento destas 
questões sobre estas matérias e que a posição anterior é limitativa porque nem sequer deixa 
margem para um individuo pensar. Mais, há outra situação que tem de ser atendida neste 
quadro legislativo ou institucional se se quiser promover o desenvolvimento harmonioso e 
sustentável que é o facto de nesta amalgama toda não haver uma referência ao poder regional 
e à Regionalização como o fator efetivamente de descentralização e é isto que 
sistematicamente está a ser ofuscado com esta iniciativa parlamentar. Referiu ainda que esta 
intervenção é efusiva porque sente todos estes problemas, não só em termos políticos mas 
também em termos técnicos e vê que isto é um alçapão, tem muitas artimanhas e quem sai 
prejudicado no meio deste processo são as regiões periféricas que têm sido arredadas do 
poder decisório, portanto é importante equacionar isto numa perspetiva de definição de um 
quadro de descentralização em que a Regionalização é parte integrante deste processo, disse.- 
 
O eleito Manuel Custódio (PS) referiu ter dificuldade em perceber a posição da CDU, ou seja, 
critica porque o Governo não faz, quando há possibilidade de descentralizar, do dinheiro 
chegar às autarquias e estas poderem fazer no terreno o que consideram ser as carências da 
região, a CDU opõe-se, portanto têm muita dificuldade em perceber, disse.--------------------------- 
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Colocada à votação foi a Moção rejeitada por maioria com 15 votos contra da bancada do PS, 

1 abstenção da bancada do PSD e 14 votos a favor das bancadas do BE, PSMCT e CDU.------------ 
 
A eleita Gina Mateus (BE) apresentou a seguinte Tomada de Posição relativa à transferência 

de competências no âmbito da educação:----------------------------------------------------------------------
“Na reunião de Câmara do dia 05 de junho de 2019, foi proposta pelo senhor presidente da 
Câmara a rejeição das competências no âmbito da educação, conforme consta da respetiva ata 
que se transcreve: “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 de competência em 
causa”;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na reunião da Assembleia Municipal de 26 de junho de 2019, com os mesmos fundamentos, é 
proposta pela Câmara Municipal de Beja a rejeição das competências no âmbito da educação, 
conforme se pode verificar pela leitura da ata da referida reunião no seu ponto 3.4 – 
Deliberação sobre 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 (pág.23 da citada ata).-------------------
A Assembleia Municipal, de acordo com o previsto nas alíneas a) e b) do ponto 2 do artigo 4º 
da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, deliberou pela não aceitação das competências no âmbito 
da educação, conforme se pode constatar pela ata da mesma reunião que passo a citar: 
“Colocado à votação foram as competências previstas nos Decretos-Lei nº 107/2018 (…) e nº 
20/2019 (…) e a confirmação da rejeição 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, rejeitadas por unanimidade;------------------------------------------------------------------------
Apesar desta deliberação da Assembleia Municipal, pode constatar-se pela leitura da ata da 
reunião de câmara do dia 16 de outubro de 2019 que afinal este órgão decidiu assumir as 
competências previstas no âmbito da educação tendo referido e passo a citar “O senhor 
presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à transferência de competências na área 
da educação a Câmara Municipal de Beja optou por aceitá-las a partir do dia 01 de setembro 
de 2020. De acordo com a lei de transferência de competências as Câmaras municipais 
poderiam assumir esta competência a partir de dia 01 de setembro de 2019, de 01 de 
setembro de 2020 ou o mais tardar 01 de setembro de 2021 em que todos são obrigados a 
assumir estas competências”;--------------------------------------------------------------------------------------
Colocam-se-nos muitas dúvidas relativamente à legitimidade desta mudança de posição do 
órgão executivo, tendo em consideração que:-----------------------------------------------------------------
Esta decisão colide com o que foi deliberado na citada reunião da Assembleia Municipal de 
Beja, de acordo com o que se encontra estabelecido no ponto 2 do artigo 4º da lei da 
transferência de competências para as autarquias locais (Lei nº 50/2018);------------------------------
Não se entende a referência feita pelo senhor presidente da Câmara Municipal ao início dos 
anos letivos para assunção das competências no âmbito da educação que não é referida na Lei 
nº 50/2018, sendo que no Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro (transferência de 

competências no âmbito da educação) apenas no artigo 76º (produção de efeitos) no seu ponto 2 é 
que é especificado que relativamente ao ano de 2019 “(…) os municípios e as entidades 
intermunicipais que não pretendam a transferência de competências previstas no presente 
decreto-lei comunicam esse facto à Direção Geral das Autarquias Locais, após prévia 
deliberação dos seus órgãos deliberativos, sob proposta das câmaras municipais respetivas até 
30 de abril de 2019”, e no ponto 3 que “As competências reguladas nas secções II e III do 
capítulo II e no capítulo IV produzem efeitos a partir do início do ano letivo de 2019/2020”, o 
que se compreende, uma vez que o referido Decreto-Lei é de 30 de janeiro desse mesmo ano. 
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Tendo em consideração o que acima se explicita, convidamos os diferentes grupos políticos a 
pronunciarem-se sobre a alteração registada à revelia da deliberação tomada por unanimidade 
por esta Assembleia Municipal de Beja na sua reunião do dia 26 de junho de 2019 (ponto 3.4 da 

ordem de trabalhos da referida reunião).”, disse.------------------------------------------------------------------ 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) fez a seguinte intervenção com algumas reservas devido ao 
seu desconhecimento sobre a matéria em concreto mas a questão que se coloca é 
eventualmente ter havido um desrespeito pela deliberação da Assembleia Municipal, ou seja, 
se a legislação em matéria de assunção de determinadas responsabilidades ou competências 
foi feita através de deliberação da Assembleia Municipal claramente que o executivo 
extravasou essa prorrogativa ao aceitar estas novas competências e se estas se inserem 
naquele enquadramento que regula a desconcentração das competências para as autarquias 
locais. Assim, não se sente à vontade de abordar este assunto porque teria de ter uma noção 
exata se houve ou não usurpação de decisão e se houve é incorreto e portanto a situação teria 
de ser analisada, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, solicitou o uso da palavra porque não é hábito 
o executivo intervir em discussões que dizem exclusivamente respeito à assembleia mas quis 
esclarecer que a rejeição das competências em 2019 foi submetida a esta Assembleia 
Municipal e a assunção das competências em 2020 não foi porque a Lei nº 50/2018, de acordo 
com o entendimento da Secretaria de Estado da Administração Local, é clara e citou o artigo 
4º, nº 2, alínea a): “2 – A transferência das novas competências para as autarquias locais e 
entidades intermunicipais é efetuada em 2019, admitindo-se a sua concretização gradual nos 
seguintes termos: a) Até 15 de setembro de 2018, as autarquias locais e entidades 
intermunicipais que não pretendam a transferência das competências no ano de 2019 
comunicam esse facto à Direção-Geral das Autarquias Locais, após prévia deliberação dos seus 
órgãos deliberativos nesse sentido; fim de citação. Ora, se em 2020 a Câmara Municipal 
pretende que as transferências sejam transferidas não está sujeita à deliberação do órgão 
deliberativo Assembleia Municipal, como em 2019 não pretendia, sujeitou-as a deliberação, 
portanto, pensa que o Bloco de Esquerda, se ler bem, também chegará a essa conclusão, coisa 
que ultimamente não tem feito com muita atenção.---------------------------------------------------------
Acrescentou ainda que todas as autarquias que não queriam as competências para o ano 2019 
tiveram que reconfirmar essa decisão porque não tinham sido enviados, pelos serviços do 
Ministério da Educação, os mapas com as transferências de funcionários e de verbas para esse 
ano em tempo oportuno e a Câmara Municipal de Beja reconfirmou em junho de 2019 que 
não aceitaria no dia 01 de setembro de 2019 as competências para o ano letivo 2019/2020. Em 
2020/2021 o executivo entende que está em condições de aceitar essas competências e como 
tal não veem na Lei necessidade do órgão deliberativo se pronunciar sobre as mesmas e, do 
ponto de vista meramente político, no programa eleitoral que apresentaram, nas doze 
medidas prioritárias, a primeira é a disponibilidade para a transferência de assunção de 
competências do Poder Central na área da educação, ou seja, nem politicamente enganaram 
ninguém, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Susana Correia (CDU) considerou estar presente uma situação extremamente confusa 
sobretudo depois de ouvir o esclarecimento do senhor Presidente da Câmara porque a ordem 
de trabalhos da sessão da Assembleia Municipal de 26 de junho de 2019 diz taxativamente: 
“Proposta de rejeição das seguintes competências provenientes da Administração Central no 
próximo ano 2020.”. Mais, a informação do gabinete jurídico que serviu de suporte a este 
ponto diz: “Assunto: Rejeição das seguintes competências provenientes da Administração 
Central no próximo ano 2020.” E, na ata o título do ponto 3.4. é “Deliberação sobre 
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 
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Intermunicipais, no próximo ano de 2020”, sendo liminarmente transcrito que foram essa 
competências rejeitadas por unanimidade, portanto todos os documentos fazem referência 
não ao ano de 2019 mas ao ano de 2020.-----------------------------------------------------------------------  
 
A eleita Gina Mateus (BE) referiu que a não ser que exista outra legislação o que baseia a 
atuação é a Lei nº 50/2018 que nunca poe a situação em, termos de anos letivos mas sim em 
anos civis e o Decreto-Lei nº 21/2019 que apenas põe a situação de serem aceites 
competências no ano 2019 a partir do ano letivo porque o mesmo foi publicado a 30 de janeiro 
de 2019 e portanto previa o prazo para possível aceitação até 30 de abril e mesmo que o 
município quisesse aceitar a competência em 2019 só poderia ser a partir do início do ano 
letivo 2019/2020, agora em 2020 não se põe a questão de anos letivos, disse.----------------------- 
 
A eleita Susana Correia (CDU) considerando que fazem 46 anos sobre o 25 de Abril de 1974 e 
uma vez que o Grupo da CDU, em anos anteriores, já apresentou algumas considerações sobre 
a forma como o Município está a promover esta data, nomeadamente dando pouco peso à 
componente política e simbólica do que foi efetivamente o 25 de Abril e que não pode ser 
escamoteado, propôs a realização de uma sessão solene da Assembleia Municipal com 

intervenções de todos os grupos políticos.--------------------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação foi a proposta para realização de uma sessão solene da Assembleia 
Municipal com intervenções de todos os grupos políticos, aprovada por unanimidade sem 

lugar a pagamento de senhas de presença.-------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à ordem do dia.---------------------------------- 
 
 

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

 
 

3.1. – Relatório da Atividade Municipal e questões ao executivo 

municipal;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos passou-se ao ponto 
seguinte.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

3.2. – Proposta de aprovação de repartição de encargos do empréstimo 

ao BEI, relativo à reabilitação do edifício do Mercado Municipal de Beja, 

no âmbito do previsto na Resolução 14/2001 do Tribunal de Contas;--------- 

 
Registo nº 454, de 17 de janeiro de 2020, do Serviço de Contabilidade, Plano e Orçamento, no 
qual dá conhecimento da repartição de encargos do empréstimo ao Banco Europeu de 
Investimentos do Projeto de reabilitação do edifício do Mercado Municipal de Beja, no âmbito 
do previsto na Resolução 14/2011 do Tribunal de Contas:-------------------------------------------------- 
 

Despesa anos seguintes Montante previsível da despesa Código/Designação do Projeto 

Ano 2020 ----------  
 

0103/03010302 - 0103/100603 
Ano 2021 ---------- 

Ano 2022 21.918,56 € 

Ano 2023 43.837,12 € 

Anos seguintes 507.410,27 € 
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Juntou-se a documentação de apoio à decisão, que constitui anexo número um que faz parte 
integrante da presente ata, nomeadamente: apuramento da capacidade de endividamento, 
contrato do empréstimo, minuta de garantia e plano de reembolso, aferição da dívida total 
DGAL, ficha do município DGAL, Fundos disponíveis Janeiro 2020 DGAL, mapa de empréstimos 
do município 4º Trimestre DGAL.----------------------------------------------------------------------------------- 
Neste sentido propõe-se:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Aprovação da repartição de encargos pela Assembleia Municipal nos termos do anexo II da 
Resolução 14/2011 do Tribunal de Contas;---------------------------------------------------------------------- 
b) Aprovação das cláusulas contratuais pela Câmara Municipal;------------------------------------------ 
c) Aprovação pela Assembleia Municipal dado o orçamento ser ultrapassado, em mais de 10% 
nas despesas de investimento nele previstas.------------------------------------------------------------------  
 
Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção foi a repartição de 
encargos do empréstimo ao BEI, relativo à reabilitação do edifício do Mercado Municipal de 
Beja, no âmbito do previsto na Resolução 14/2001 do Tribunal de Contas colocada à votação e 
aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

3.3. – Proposta de aprovação de alterações a Regulamentos;---------------------- 

 
A eleita Susana Correia (CDU) fez a seguinte intervenção a propósito do papel da Comissão de 
Regulamentos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Os regulamentos são municipais, portanto da responsabilidade conjunta dos órgãos 
executivos e deliberativos. A constituição da comissão de regulamentos, baseada num grupo 
de análise nomeada pela Assembleia Municipal, deveu-se, no essencial, à necessidade de este 
órgão aprofundar os conteúdos na especialidade, em contexto de trabalho e de debate mais 
restrito, para que os assuntos versados fossem tratados mais detalhadamente, para posterior 
submissão ao plenário da Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------
Este princípio não está a ser, na prática, efetivado, devido à circunstância de o grupo ser 
convocado sistematicamente depois de fechado o processo de consulta pública, o que significa 
que não há lugar a alterações significativas de conteúdo, sem que o mesmo processo tenha de 
seguir de novo para essa consulta. As únicas alterações possíveis são de ordem material para 
eventual correção de erros simples sem impacte a nível substancial. Ora, o que tem acontecido 
neste mandato é sistematicamente o grupo da Assembleia Municipal não ter tido a 
oportunidade de, em tempo útil, incorporar algumas questões que se têm revelado relevantes, 
por contribuir para uma melhoria geral do respetivo enquadramento.----------------------------------
Este assunto já foi trazido por diversas vezes a esta assembleia, e até ao momento ainda não 
foi mudada esta prática. A última ocorrência teve lugar recentemente em fevereiro, 
nomeadamente em relação ao regulamento sobre as bolsas, em que se registou a necessidade 
de alterar o referencial quantitativo, em termos de consideração de rendimentos, para efeitos 
de determinação do valor das bolsas.----------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto e se não houver um compromisso inequívoco aqui e hoje perante esta 
Assembleia por parte do executivo da câmara e da senhora Presidente de endereçar à 
comissão os regulamentos e os PP/PIER antes de serem submetidos à consulta pública, a CDU 

ponderará vir a abandonar a referida comissão e a manifestar publicamente as suas razões.”, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, referiu que a Comissão 
de Regulamentos foi criada no âmbito da Assembleia Municipal com o objetivo principal de 
agilizar a discussão aqui no plenário o que de facto não se tem verificado porque os 
regulamentos são da responsabilidade do executivo, podem naturalmente ser feitas propostas 
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ao executivo e depois este aceita ou não e pelo que sabe até tem aceitado algumas sugestões 
e melhorias. Acrescentou ainda que os regulamentos estão em discussão pública durante 30 
dias e é nesse período que devem ser propostas alterações substanciais aos mesmos, disse.----- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu ter ficado surpreendido com esta 
ameaça por parte do Grupo da CDU apenas pelo seguinte: Se tivesse havido alguma mudança 
pelo atual executivo no sentido de alterar o módus operandi e o funcionamento da Comissão 
de Regulamentos condicionando os contributos que os grupos entendem dar tudo bem, mas 
não o fizeram, ou seja, a Comissão de Regulamentos da qual fez parte durante oito anos, antes 
de ser Presidente de Câmara, sempre funcionou assim e estranha que a CDU nos mandatos dos 
Presidentes Francisco Santos ou João Rocha não tenha feito a mesma ameaça porque ela 
funcionava exatamente nos mesmos termos.------------------------------------------------------------------
Não irá responder hoje à eleita Susana Correia e ao Grupo da CDU, o executivo irá refletir e 
está aberto eventualmente a alterar o atual procedimento mas ela funciona assim desde o 
início e com vários executivos da CDU, disse.------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Susana Correia (CDU) disse nunca ter pertencido à Comissão de Regulamentos e 
portanto não sabe como é que ela funcionou nos anteriores mandatos, fossem do PS ou da 
CDU mas é verdade que a questão já foi levantada por outros membros desta assembleia e se 
realmente o procedimento está errado então que se corrija mas para ela não faz sentido que a 
Comissão de Regulamentos seja chamada posteriormente à fase de consulta pública porque 
confrontada com esta situação a Comissão acaba por se “encolher” e sugerir pequenas 
alterações ou se as alterações tiverem outro peso implicaria depois a necessidade de uma 
segunda consulta pública o que em vez de agilizar iria atrasar mais o processo, disse.-------------- 
 
Presente o Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino Superior do 

Município de Beja de Famílias Carenciadas ou Numerosas;----------------------------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) fez a seguinte intervenção:----------------------------------------------
“Como consideração prévia, há que referir que a alteração de conteúdo do presente 
regulamento envolve matérias que exige um detalhe de análise significativo e, portanto, 
incompatível com a forma e o tempo em que se desenvolveu o processo de análise na 
Comissão de Regulamentos. Por outro lado, expor aqui, de modo clarividente e percetível, 
essas matérias não é tarefa fácil, apesar disso e correndo riscos de ser mal interpretado, vou 
expor algumas questões que considero relevantes para a clarificação de conteúdo do respetivo 
regulamento. As questões envolvidas distribuem-se, no essencial, em duas áreas de análise, 
uma referente à atribuição de bolsas a beneficiários inseridos em contextos de famílias 
carenciadas, outra relativa a beneficiários inseridos em famílias numerosas, podendo vir a 
existir naturalmente situações de beneficiários abrangidos pelos dois referenciais. Nestes 
casos, aplica-se o enquadramento reportado às condições definidas para a tipologia de famílias 
carenciadas. As considerações a formular seguidamente referem-se apenas ao cálculo do valor 
da bolsa a atribuir para apuramento da classificação dos respetivos beneficiários candidatos, e 
são apresentadas segundo dois pontos, correspondentes aos grupos inseridos em famílias 
carenciadas e numerosas.--------------------------------------------------------------------------------------------
I – Valor da bolsa no caso das famílias carenciadas:---------------------------------------------------------
No regulamento proposto, este valor é atribuído por plafonamento, tendo como 
enquadramento específico a disposição constante no Artigo 11º relativo ao “Montante das 
Bolsas de Estudo”, nº 4 que refere “O cálculo das bolsas de estudo, a atribuir aos alunos 
provenientes de famílias carenciadas, cujo rendimento per capita for superior a 70% do IAS, 
serão no valor de 90% do VAM”, depreendendo-se que o rendimento inferior per capita será 
100% do VAM (valor anual máximo da bolsa), apesar de não estar explicito, como convém nos 
regulamentos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sobre este assunto, a CDU manifestou desacordo, por ser possível encontrar uma fórmula que, 
à semelhança das famílias numerosas, fosse proporcionalmente gradativo decrescente, ou 
seja, quem tem menos rendimento mais receberia, comparativamente com quem aufere 
rendimentos superiores.---------------------------------------------------------------------------------------------
Essa fórmula foi entregue para ser considerada ao senhor vereador Arlindo Morais dois dias 
depois da reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
No entanto, ficou a disponibilidade da CDU de viabilizar a presente proposta, desde que 
houvesse um compromisso de introduzir o princípio e o método de cálculo a adotar na 
próxima revisão do regulamento que entraria em vigor no próximo ano. Esta posição foi 
assumida unanimemente pelos presentes, vereador e representantes dos partidos.----------------
Este assunto ficou tratado.------------------------------------------------------------------------------------------
Apesar deste facto, recentemente fui informado por um dos eleitos da CDU na Assembleia 
Municipal, que haveria outra questão, aliás já levantada pela vereadora Sónia Calvário em 
reunião da câmara municipal, que acabou por não ser resolvida e que, em princípio, teria 
consequências tão graves quanto a questão anterior, relacionada com a existência de um 
plafonamento aplicado igualmente à definição da bolsa referente às famílias numerosas e que 
traduzir-se-ia, da mesma forma, em destorção dos montantes a atribuir por bolsa em função 
dos rendimentos mensais per capita dos candidatos.--------------------------------------------------------
Como este assunto já tinha sido colocado na reunião de câmara e na apresentação do 
regulamento na comissão a questão debatida centrou-se exclusivamente sobre as famílias 
carenciadas, o representante da CDU partiu do pressuposto que o assunto já tivesse sido 
ultrapassado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Face à circunstância de prevalência da desconformidade, foi aprofundada esta questão e, de 
facto, no ponto nº 3 do mesmo artigo é indicado que “O cálculo das bolsas de estudo, a 
atribuir aos alunos provenientes de famílias numerosas, cujo RMPC seja superior ao Valor do 
Indexante dos Apoios Sociais, é efetuado de acordo com a seguinte fórmula: VB = VAM € x (1+ 

(RMPC min. – RMPC) / VAM) VB = Valor da Bolsa; VAM =Valor anual máximo; RMPC = Rendimento 
mensal per capita (se RMPC ≥ € 750,00 €, o valor a considerar será 750,00 €); RMPCmin. = 
Rendimento mensal per capita mais baixo das candidaturas aceites”. A referência a bold é da 
minha iniciativa, e corresponde à introdução no cálculo do plafonamento de 750,00 €. Assim, o 
regulamento foi submetido à consulta pública com esta premissa incorporada. Para detalhe 
desta questão, foi feita uma análise com base em valores concretos, embora de natureza 
fictícia, que se apresenta nos quadros do próximo ponto.--------------------------------------------------
II – Aplicação da fórmula para obtenção do valor da bolsa no caso das famílias numerosas – 

Conteúdos de referência:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VB = VAM € x (1+ (RMPC min. – RMPC) / VAM)

Dados de base considerados

VB = Valor da Bolsa

RMPC = Rendimento mensal per capita

(se RMPC ≥ € 750,00 €, o valor a considerar será 750,00 €)

RMPC min.=Rendimento mensal per capita mais baixo das candidaturas aceites

IAS 438,81 Indexante dos Apoios Sociais (€)

VAM 900 €

RMPCmin 75 €

RMPC VB RMPC VB

440 535 440 535

490 485 490 485

540 435 540 435

590 385 590 385

640 335 640 335

690 285 690 285

740 235 740 235

750 225 750 750

800 175 800 750

850 125 850 750

900 75 900 750

950 25 950 750

1000 -25 1000 750

Quadro2 com o 

plafonamento de 

750€

VAM = Valor anual máximo

Quadro1 sem o 

plafonamento de 

750€
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Nota: a partir de 950,00 € deixa de haver apoios às famílias numerosas no caso da aplicação 
sem plafonamento.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Análise:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – No caso de não existir plafonamento pode aplicar-se a fórmula, de modo ajustado, porque 
é coerente com o princípio de justiça social previsto no regulamento (Quadro1);---------------------
2 – No caso de existir plafonamento, não se deve aplicar a fórmula, porque o resultado não 
reflete o conteúdo do princípio de justiça social, a partir precisamente do rendimento de 
750,00 €, montante a partir do qual ocorre a inversão dos valores a atribuir, dado que não se 
aplica a respetiva fórmula, mas a importância fixa (Quadro2).----------------------------------------------
Sobre este assunto, pode ainda dar-se o benefício da dúvida, alegando uma outra 
interpretação, uma vez que o texto do regulamento não é suficientemente claro, 
nomeadamente, que a partir do RMPC de 750,00 €, o valor de referência para a bolsa passaria 
a ser de 225,00 € (resultante da aplicação da fórmula), como valor, em si, do plafond a aplicar.-----
Deste modo, não se interpreta à letra o que efetivamente consta no regulamento, mas seria 
entendido que 750,00 € corresponderia, não ao valor do plafond, porque este pode variar de 
ano para ano, em função do VAM (valor anual máximo determinado para a bolsa), mas o montante 
de referência a partir do qual se aplicaria a importância fixa que, para o ano escolar de 
2020/2021 seria de 225,00 € (resultante da aplicação da fórmula). Assim, para os RMPC superiores 
a 750,00 € aplicar-se-ia como valor único da bolsa 225,00 €, revisto ano a ano 
automaticamente pela aplicação da fórmula em função do valor máximo anual da bolsa. Esta 
perspetiva seria de facto mais ajustada; no entanto, há que reconhecer que facilmente poderia 
ser questionada pelos beneficiários candidatos, por corresponder a uma interpretação 
demasiado livre (considerada inclusivamente abusiva) e dissociada do conteúdo formal que está 
escrito no texto. Quer num caso, quer no outro, a partir de 750,00 € deixa de ser válida a 
aplicação do critério de cálculo de proporcionalmente gradativo decrescente, objetivado pela 
aplicação da fórmula.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, as dificuldades na aplicação dos critérios de atribuição a partir de regras de 
cálculo, motivo evocado para se proceder à respetiva revisão, perduram de acordo com os 
conteúdos da presente versão de regulamento.---------------------------------------------------------------
Neste sentido, a CDU propõe que o regulamento seja retirado da agenda e baixar à comissão, 
para futuras correções de fórmulas e de rigor e, assim, se obter mais clareza nos respetivos 
enunciados. A presente proposta está em linha com o reconhecimento de que esta opção não 
prejudica expressivamente os beneficiários de bolsas porque está em vigor um regulamento. 
De referir ainda que a proposta tem fundamentalmente em consideração um balanço feito, 
em que pesou o facto da inclusão na atribuição de bolsas dos estudantes de mestrado não 
compensar a aplicação injusta de critérios aos estudantes atualmente beneficiários que a 
versão em análise do regulamento proporciona. Caso esta proposta não for aceite e dado que 
houve mais uma questão detetada desconforme com os valores da justiça social, no âmbito da 
atribuição de bolsas às famílias carenciadas e que pode de imediato ser corrigida na comissão 
de regulamentos, a CDU votará contra.”, disse.---------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Ana Horta (PS) referiu que depois desta intervenção quem ficou baralhada foi ela 
porque no final ninguém fica a perceber nada disto. Como é professora de matemática e está 
acostumada a ler o significado das siglas o que diz no regulamento é claro, se RMPC ≥ € 750,00 
€, o valor a considerar será 750,00 € e uma família tiver um rendimento mensal de 800,00 € o 
valor a considerar para a bolsa são 750,00 €, ponto. Depois, as bolsas serão atribuídas 
preferencialmente a famílias carenciadas, existem dois tipos de bolsas, 810,00 € e 900,00 €, o 
valor total de 16.200,00 € está feito para abranger 18 bolsas, mas caso estas sejam atribuídas e 
ainda haja um valor sobrante é que entram as famílias numerosas porque se forem 
carenciadas nem se aplica esta fórmula que só aqui está para famílias que tem rendimento 
mensal per capita acima de 438,31 €, aliás se foram atribuídas as 18 bolsas a 900,00 € o valor 
será esgotado e nem se passa para as famílias numerosas, disse.----------------------------------------- 
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O eleito Manuel Custódio (PS) confessou que ficou surpreso quando chegou ao salão e o Engº 
Miguel Quaresma o abordou para apresentar esta situação porque o que ficou combinado na 
reunião da Comissão, onde estiveram todos presentes, foi que as bolsas de estudo eram 
focadas nas famílias carenciadas, aliás o ano passado foram 19 atribuídas, 18 foram a famílias 
carenciadas. Ninguém teve dúvida nenhuma e chegou-se à conclusão que o Regulamento seria 
hoje aprovado e que para as bolsas do próximo ano se iria estudar uma fórmula, portanto fica 
surpreso por se estar a perder tempo com um pormenor que é pouco significativo porque ao 
final das contas o valor vai ser esgotado nas famílias carenciadas e o que se pode estar a 
discutir é uma ou duas bolsas para uma família numerosa, que também se quer apoiar 
naturalmente, e os 750,00 € dão perfeitamente para apoiar e esgotar o plafond. Certamente, 
dentro da CDU chegaram à conclusão que isto não devia ser aprovado e o Engº Miguel 
Quaresma veio para aqui com esta conversa completamente descabida, disse.---------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) disse em primeiro lugar não admitir do eleito Manuel 
Custódio nem de nenhum seu camarada que faça insinuações desse tipo, porque estão aqui 
todos com boas intenções e portanto o senhor que não quebre essa regra. Dito isto, o 
compromisso da CDU reportou-se única e exclusivamente ao primeiro ponto e não se chegou 
ao segundo porque naquelas reuniões pende sobre os membros da Comissão o facto 
consumado, é bom que o eleito Manuel Custódio entenda isto uma vez ter chegado há pouco 
tempo. Depois é constrangedor ouvir que as famílias numerosas só vão servir se houver 
esgotamento das outras verbas e portanto a partir do momento em que isto esteja no 
regulamento as famílias numerosas passam a ter direitos e são estes direitos que estão em 
causa e que são necessários observar nomeadamente comparando os valores que a eleita Ana 
Horta está a negar e isto é fundamental que seja analisado e calculado até à exaustão porque 
essa é a condição de alguém que integra a Comissão de Regulamentos e aqui penaliza-se 
francamente porque deixou passar a aplicação desta fórmula.--------------------------------------------
Relativamente à intervenção da eleita Ana Horta, não quer puxar pelos galões de ser 
matemático ou físico ou o que quer que seja mas, pelos vistos 1, 2, 3 é um número que só 
interessa a algumas pessoas. De acordo com o plafonamento dos 750,00 € tout cour a partir do 
rendimento per capita de 750,00 € a senhora vai ter a seguinte situação caricata: para uma 
família numerosa que tenha um Rendimento Mensal Per Capita de 440,00 € o valor da bolsa a 
atribuir são 535,00 €, para uma família numerosa que tenha um Rendimento Mensal Per 

Capita de 750,00 € o valor da bolsa é 750,00 €, acha isto justo? Não é só a eleita que sabe 
matemática, as famílias numerosas são compostas por dois fatores, por um lado a fórmula, por 
outro lado pelo plafonamento, portanto a eleita que veja isto e depois discuta com ele, disse.-- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu um aspeto que considera importante, 
nomeadamente que as famílias numerosas podem ser simultaneamente carenciadas e nesta 
caso são englobadas logo na primeira distribuição da fatia do bolo, portanto só alguma família 
numerosa não carenciada é que eventualmente poderá ficar com algum rappel sobrante dos 
16.200,00 €, ou seja, as famílias numerosas não carenciadas poderão recorrer a uma parte das 
bolsas não esgotáveis no primeiro plano, mas as famílias numerosas sendo simultaneamente 
carenciadas estão em igualdade de circunstâncias com as outras carenciadas não numerosas, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Fernanda Pereira (PSD) sugeriu que o regulamento fosse separado de futuro para 
prever as duas situações porque parece haver razões para isso.------------------------------------------
Relativamente a tudo o que foi dito e que subscreve sobre o funcionamento da Comissão de 
Regulamentos de facto em muitos momentos sentem que não estão ali a fazer nada e 
portanto auxiliaria muito que reunissem enquanto os processos estão em consulta pública.----- 
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Relativamente à questão da fórmula sempre se percebeu que a mesma devia ser ajustada e 
aquilo que ficou combinado e assente entre os grupos foi que se votaria a proposta e no futuro 
melhorar a dita fórmula. Relativamente à questão das famílias numerosas também não se 
apercebeu que havia aqui este problema pelo que sugeriu que a câmara municipal 
interpretasse o regulamento de uma forma que permita fazer uma gradação de bolsas o mais 
justo possível, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação foi a alteração ao Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos 
do Ensino Superior do Município de Beja de Famílias Carenciadas ou Numerosas, aprovada por 

maioria com 16 votos a favor das bancadas do PS e PSD e 14 votos contra das bancadas da 

CDU do BE e PSMCT.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Presente a alteração ao Regulamento de fornecimento de refeições escolares às crianças do 

pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico e não havendo quaisquer pedidos de 
esclarecimento ou intervenção foi a mesma colocada à votação e aprovada por unanimidade.- 
 
Presente a alteração ao Regulamento Municipal de Acesso às Portas de Mértola (Baixa de 

Beja) e das Intervenções no Espaço Público e não havendo quaisquer pedidos de 
esclarecimento ou intervenção foi a mesma colocada à votação e aprovada por unanimidade.- 
 
 

3.4. – Proposta de adesão do Município de Beja à Rede de Museus do 

Baixo Alentejo;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 1242, de 14 de fevereiro de 2020, do Serviço de Museus e Património, informando 
que desde 2008 que um conjunto de técnicos ligados aos museus municipais do Distrito de 
Beja se reúne com o objetivo de debater questões que se colocam a estas estruturas, conjugar 
Página 12 de 18 esforços no sentido de criar parcerias e colaborações de forma a otimizar os 
recursos técnicos dos diversos museus e desenvolver projetos conjuntos nas mais diversas 
áreas, nomeadamente serviços educativos, conservação e restauro, exposições temporárias e 
itinerantes, folhetos informativos, ações de formação, etc..----------------------------------------------- 
Deste trabalho resultou, logo em 2010, a criação de uma Rede de Museus do Distrito de Beja, 
estrutura que evoluiu e que, em 2016, mudou a sua designação para Rede de Museus do Baixo 
Alentejo, iniciou uma colaboração mais estreita com a CIMBAL, passou a existir um grupo 
coordenador com mandato bianual, composto por elementos eleitos entre os membros, 
adotou uma nova Carta de Princípios, de acordo com a legislação em vigor.-------------------------- 
Desde o início que o Município de Beja participou neste projeto, sendo um elemento ativo no 
contexto do mesmo, tendo o seu representante sido eleito para dois grupos coordenadores. A 
dinâmica da Rede é, neste momento, reconhecida a nível nacional e as atividades 
desenvolvidas ao longo destes anos têm-se revelado muito importantes no cumprimento dos 
objetivos iniciais do projeto.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Neste contexto, propõe-se a formalização da adesão do Município de Beja à Rede de Museus 
do Baixo Alentejo, mediante a análise e eventual aprovação da Carta de Princípios.---------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção foi a proposta de adesão 
do Município de Beja à Rede de Museus do Baixo Alentejo, 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, Maria da Conceição 
Guerreiro Casa Nova, deu por encerrada a sessão eram vinte horas e trinta minutos, da qual se 
lavrou a presente ata nos termos do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que vai 
ser assinada pela Presidente e pelos 1º e 2º Secretários da Mesa da Assembleia Municipal.------ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A Mesa, 

 

Aprovada por maioria com 1 abstenção 

em sessão ordinária realizada em 22 de 

junho de 2020. 


