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

 
Pelas dezassete horas, reuniu no auditório do Pax-Júlia Teatro Municipal, 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 conhecimento do pedido de substituição da eleita Cristina Maria da Trindade 
Ferreira Barata por António José Curre Barahona, cidadão a seguir na lista de candidatos pela 
Coligação Democrática Unitária à Assembleia Municipal e dos Presidentes da Junta de 
Freguesia de Santa Clara de Louredo (Luís Miguel da Silva Gaspar) e União de Freguesias de Santa 
Vitória e Mombeja (Julieta de Fátima Camões dos Santos Romão) pelos seus substitutos legais, 
Vitória Emilia São Pedro Leandro e Joaquim Anacleto Raposo Ramos, respetivamente, nos 
termos do artigo 18º, nº 1, alínea c) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.--------------------------- 
 
Estiveram presentes os(as) Senhores(as) Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova, Carla de 
Jesus Pereira Barriga, José Álvaro Guerreiro Pereira, Ana Cristina Ribeiro Horta, Susana Helena 
Bastos Correia da Fonseca, Bárbara da Conceição Rala Esparteiro, Maria Manuel Candeias 
Coelho, 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, 
António José Curre Barahona, 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, Jorge Miguel Raposo da Mata como Presidente da Junta de Freguesia de 
Nossa Senhora das Neves, Vitória Emilia São Pedro Leandro como substituta do 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, Joaquim Anacleto Raposo Ramos como substituto da 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 dos eleitos, João Manuel Ildefonso Dias e Pedro Manuel Vigon Manso 
Frazão, 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, 
Arlindo José Clemente Morais, João Manuel Rocha da Silva, Vítor Manuel Gomes Baia Santos 
Picado e Sónia Maria Horta do Calvário.------------------------------------------------------------------------- 
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Em seguida a senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, desejou que 
todos se encontrem bem assim como as respetivas famílias uma vez que se vivem tempos 
muito difíceis provocados pela pandemia em termos de relações pessoais, sociais e laborais 
que sofreram grandes alterações, impedindo de realizar a sessão ordinária de abril, as 
comemorações do 25 de Abril como estava previsto, embora tenha sido solicitado a todos os 
grupos que dessem o seu testemunho através de vídeo que foi publicado na página da internet 
da Câmara Municipal para assinalar esta data tão importante.--------------------------------------------
Esta Assembleia Municipal realiza-se ainda com grandes restrições e aconselhava-se todos os 
cuidados, pelo que nos termos do artigo 3º da Lei nº 1-A/2020, de 19 de março, por uma 
questão maior que é a saúde pública, foi deliberado que a mesma se realizasse sem a presença 
do público. Nos tempos que vivemos, e que são particularmente complexos, todos somos 
afetados assim como alguns direitos, liberdade e garantias, mas neste caso a razão maior é a 
saúde dos nossos munícipes e dos elementos da Assembleia Municipal. De qualquer modo e 
apesar da Câmara e da Assembleia Municipal serem dois órgãos distintos com competências 
diferentes, todas as questões que qualquer cidadão tenha poderão ser sempre colocadas em 
reunião de câmara que, como se sabe, já realizou na última quarta-feira, dia 17 de junho de 
2020, a sua primeira reunião com presença de público.-----------------------------------------------------
Não deixou de lamentar as duas vítimas mortais que até agora foram registadas no concelho 
de Beja e a existência de onze casos ativos neste momento. Felizmente, dos vinte e cinco casos 
diagnosticados, doze cidadãos estão completamente recuperados.--------------------------------------
Em nome da Assembleia Municipal, apelou ao cumprimento das regras e normas aconselhadas 
pelas autoridades de saúde, nomeadamente o uso de máscara, o distanciamento físico, as 
regras de etiqueta respiratória e higienização de mãos, de modo a que todos juntos 
consigamos ultrapassar esta fase que infelizmente vivemos, disse.-------------------------------------- 
 
Seguiu-se o ponto 1 da ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
 

1.1. – Apreciação e votação da ata nº 1/2020;------------------------------------------------ 
 
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 1/2020, relativa à sessão 
ordinária da Assembleia Municipal realizada em 26 de fevereiro de 2020, que foi previamente 
distribuída por todos os eleitos e aprovada por maioria com uma abstenção.----------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Assembleia Municipal;------------------------- 
 
A eleita Fernanda Pereira (PSD) apresentou a seguinte Declaração Política:---------------------------
“Em face das atuais circunstâncias, não pode o PSD deixar de manifestar a solidariedade para 
com aqueles que neste momento sofrem direta ou indiretamente com o facto do nosso país 
estar a ser assolado pela pandemia COVID-19.------------------------------------------------------------------
Não podemos também deixar de dar uma palavra de apreço aos que de uma forma ou de 
outra estiveram na linha da frente a socorrer, a dirigir, a orientar, sobretudo não podemos 
esquecer aqueles que abdicaram do seu tempo livre e se fizeram voluntários, enquanto os 
seus postos de trabalho estavam em lay off.-------------------------------------------------------------------
Estamos a atravessar um momento sem precedentes nas últimas décadas mas que 
infelizmente se irá constituir em mais uma variável das nossas vidas e sobretudo da nossa vida 
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coletiva.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
É pois, como o sentido de missão, que nos deve guiar para o bem comum, que consideramos 
ser obrigatório que os órgãos autárquicos empenhem os seus esforços na tomada de decisões, 
com vista à minimização do impacto social e económico que esta crise vai trazer.-------------------
Bem sabemos, que o nosso concelho não foi até agora um dos mais afetados. Seria pois, 
estranho que propuséssemos medidas associadas a uma catástrofe que efetivamente não 
vivemos e esperamos não vir a viver.-----------------------------------------------------------------------------
No entanto, e se há coisa que aprendemos é que o vírus não conhece fronteiras, nem físicas 
nem legais, pelo que, o que acontece em Portugal diz-nos respeito, porque as empresas que 
aqui operam poderão servir outras regiões, os trabalhadores do concelho poderão ser 
funcionários de empresas de outras regiões e por aí fora.--------------------------------------------------
Quero com isto dizer que, o nosso município terá de utilizar políticas de atração e retenção das 
empresas que cá estão e dos trabalhadores aqui residentes por forma a que o nosso capital 
humano e intelectual não sinta necessidades de procurar outros concelhos para viver e 
trabalhar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O desemprego já existe com algum significado e as expetativas económicas dizem-nos que irá 
aumentar. Prevê-se uma crise de dimensões consideráveis. No entanto, e de acordo com 
aquilo que é a missão da autarquia poderá ser agente de minimização de impacto.-----------------
É necessários que a autarquia aproveite as oportunidades que aí vêm em termos de 
financiamento comunitário e desenhe os programas que melhor sirvam a população e as 
empresas sob pena de deixar instalar um clima de insegurança económica e financeira com 
consequências imprevisíveis e o indesejável efeito bola de neve que a todos atingirá, 
inevitavelmente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Todas as ameaças encerram em si um potencial de oportunidade e esta não sai fora dessa 
marca.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termino com uma mensagem de esperança, iremos ultrapassar mais este desafio na certeza 
de que no próximo ano estaremos em condições de festejar o dia da cidade, elogiando os 
nossos e olhando para trás com o sentido de missão cumprida.”, disse.-------------------------------- 
 
A eleita Ana Horta (PS) apresentou a seguinte Declaração Política:--------------------------------------
“Quando o ano de 2020 começou não pensávamos que atualmente estaríamos a viver uma 
situação de pandemia com graves consequências sociais e económicas e colocando desafios e 
situações inimagináveis a todos. Para combater e minimizar as suas consequências foi preciso 
tomar medidas em tempo record e o governo soube tomá-las no momento certo. A cadência, 
absolutamente excecional de legislação desafiou todos os operadores a uma intervenção 
cautelosa, contextualizada e atenta que obrigou por vezes a avanços e recuos, avaliando, 
permanentemente e repensando caminhos e soluções de modo a conseguir adaptar-se à 
volatilidade da realidade.--------------------------------------------------------------------------------------------
O grupo do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Beja louva e saúda todos os que 
trabalharam e trabalham na linha da frente no combate a pandemia, nomeadamente, os 
profissionais de saúde, os bombeiros e a proteção civil, as forças de segurança, os 
trabalhadores dos serviços de limpeza, águas, resíduos e saneamento, os trabalhadores dos 
Lares e instituições de acolhimento de crianças e jovens e todos aqueles que trabalharam para 
que não faltassem bens de primeira necessidade.------------------------------------------------------------
Esta nova realidade transformou a forma como trabalhamos e nos relacionamos com os 
outros, pelo que saudamos a introdução das novas tecnologias no contexto das assembleias e 
reuniões Municipais e intermunicipais e de todas as atividades profissionais em geral, em que 
o teletrabalho se impôs como uma necessidade, mas também como uma oportunidade para as 
relações laborais e de conciliação entre vida profissional e familiar.-------------------------------------
Também a escola, de um modo geral, soube adaptar-se à nova realidade. Subsistem, é certo, 
situações de desigualdade e iniquidade entre a população escolar que exigem um olhar mais 
atento e a um maior esforço de modo a eliminar assimetrias e caminhar para uma cada vez 
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maior igualdade e equidade.----------------------------------------------------------------------------------------
Mas este, foi também um momento de afirmação verdadeiramente ímpar do poder local 
democrático, comprovando mais uma vez que quem está mais próximo responde de maneira 
mais fácil e de modo mais eficaz aos problemas, encontrando sempre melhores soluções!-------
A Câmara Municipal de Beja, as Juntas de Freguesia e a CIMBAL – Comunidade Intermunicipal 
do Baixo Alentejo, tiveram um papel importante no apoio à população, serviços e empresas. 
Foram adotadas, entre outras, medidas de apoio aos mais frágeis, aos mais idosos e aos mais 
pobres com distribuição de bens de primeira necessidade, de medicamentos e de 
equipamentos de proteção individual, medidas de apoio às Escolas do concelho para que fosse 
possível encurtar a distância entre a escola e os alunos e minimizar as carências tecnológicos, e 
antecipou-se e/ou aumentou-se os apoios financeiros às IPSS’s do concelho.-------------------------
Esta epidemia ainda não terminou e o país vive ainda tempos de dor, incerteza e medo e de 
algum ainda necessário confinamento mas neste momento o grupo do Partido Socialista na 
Assembleia Municipal não pode deixar de se orgulhar e de se congratular pelo trabalho 
realizado, pelo empenho de todos, população e profissionais das várias áreas, autarcas, 
CIMBAL, autoridades de saúde e governo, para tentar minimizar os danos causados por esta 
pandemia responsável pela COVID-19.”, disse.------------------------------------------------------------------ 
 
O Presidente do Junta de Freguesia de Beringel, Vítor Besugo (PS) apresentou a seguinte 
Declaração Política  intitulada – O contributo do Poder Local no combate à pandemia:----------
“Com o início do ano 2020 surgiu possivelmente um dos maiores desafios a que o poder local, 
nomeadamente as freguesias, têm que dar resposta: o COVID-19. Com os serviços reduzidos ao 
mínimo, mas com uma necessidade de resposta acrescida em virtude das suas atribuições e 
competências, e ainda pelo conhecimento que detêm do seu território e populações, as 
autarquias assumem-se como fundamentais no processo de contenção e combate a este vírus.  
Cabe às autarquias proteger e apoiar a população, em particular os mais vulneráveis. Para isso, 
mantivemos os serviços mínimos presenciais no acompanhamento e apoio a grupos de risco, 
complementados com contactos telefónicos individualizados. Um trabalho difícil, mas de 
enorme importância.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Este desafio torna-se ainda maior, quando falamos dos territórios envelhecidos do interior de 
Portugal, como é o caso das freguesias do concelho de Beja.----------------------------------------------
Depois de anos a combater o isolamento social das nossas populações, promovendo o 
relacionamento interpessoal, através da criação de academias seniores e outras atividades 
destinadas à população com idade mais avançada, e a desertificação dos nossos territórios, 
fomos nos últimos meses confrontados com a necessidade de promover esse isolamento dos 
nossos habitantes, em particular dos mais velhos, que são em maior número, e a pedir aos 
seus familiares para evitarem deslocações às nossas freguesias nestes tempos mais delicados. 
Não é que os não queiramos nas nossas freguesias, mas sim para nos proteger a todos, 
incluindo os seus familiares, de forma a contribuir para o bem comum.--------------------------------
Mesmo confrontados com parcos recursos financeiros, os presidentes de junta têm feito um 
esforço considerável e procurando ser o apoio de primeira linha com a população. Desde a 
primeira hora, foi necessário planear e executar de forma a assegurar que, em momento 
algum, faltaria a alimentação de primeira necessidade ou a medicação necessária ao 
tratamento de cada pessoa durante esta pandemia. A população idosa e as pessoas que 
padecem de doenças crónicas são as que precisamos de proteger com mais afinco. Assim, 
pedimos que ficassem em suas casas que nós garantiríamos que nada lhes faltaria.----------------
Também através de um trabalho conjunto com os centros de saúde e as farmácias, muitas 
autarquias abriram as suas portas para permitir que médicos, e outros agentes de saúde, 
pudessem contactar com a população para prescrever receitas médicas, ver exames, ou 
acompanhar a situação clinica dos doentes.--------------------------------------------------------------------
As juntas de freguesia asseguraram ainda o serviço de correios, pagamentos de reformas e 
outras pequenas ajudas.---------------------------------------------------------------------------------------------
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E numa altura em que o isolamento social poderá causar problemas de ansiedade e de pânico, 
muitas vezes os presidentes de junta têm que ser os “psicólogos” e dar uma simples palavra de 
carinho e atenção às populações, para ajudar a combater este isolamento a que fomos todos 
forçados, para que estes não se sintam sozinhos ou abandonados.--------------------------------------
Em relação aos mais novos, concretamente no apoio aos estudantes, também as juntas de 
freguesia voltaram a estar na linha da frente, colocando à disposição destes computadores das 
juntas de freguesia e permitindo a impressão, a título gratuito, dos documentos necessários 
para o estudo e apoio ao estudo em casa.-----------------------------------------------------------------------
Com o levantamento do Estado de Emergência, e com o respetivo “desconfinamento”, as 
juntas voltam a ter um papel essencial no combate ao vírus, a começar pela distribuição de 
máscaras, viseiras e desinfetantes pela população e pelas instituições, de forma a mostrar a 
importância destes equipamentos de proteção individual. Também através da pulverização das 
ruas com desinfetantes, a garantir melhores condições de higiene, mas principalmente com a 
missão de tranquilizar essas mesmas populações.------------------------------------------------------------
Agora que as medidas de confinamento foram aliviadas, certamente que os autarcas de 
freguesia continuarão ao lado das suas populações e a estar na linha da frente para o apoio a 
quem precisa de uma ajuda ou de um simples afeto, uma simples palavra, para ajudar a 
suportar com a maior tranquilidade esta pandemia.”, disse.----------------------------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE) fez a seguinte Interpelação à Mesa:--------------------------------------------
“Ao abrigo do artigo 29º do Regimento da Assembleia Municipal de Beja, a deputada 
Municipal do Bloco de Esquerda e o Deputado Municipal representante do Movimento Por São 
Matias Com Todos vêm interpelar a Mesa desta Assembleia e mais especificamente a sua 
Presidente relativamente à decisão de esta reunião não contar com a participação do público. 
Considerando:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Que o artigo 49º da Lei das Autarquias Locais especifica no seu primeiro ponto que “As sessões 
dos órgãos deliberativos das autarquias locais são públicas, sendo fixado, nos termos do 
regimento, um período para intervenção e esclarecimento do público”;-------------------------------
Que o nº 1 do artigo 39º do Regimento da Assembleia Municipal de Beja especifica 
precisamente o caráter público das reuniões da Assembleia Municipal não devendo 
consequentemente ser invocado para informar que a sessão ordinária da Assembleia 
Municipal não terá esse caráter como se verificou no edital de 15 de junho a propósito da 
convocatória desta reunião;-----------------------------------------------------------------------------------------
Que a Lei nº 1-A/2020, de 19 de março, no ponto 2 do artigo 3º suspende apenas a 
obrigatoriedade de realização pública das reuniões dos órgãos deliberativos e executivos dos 
municípios;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A passagem do nosso país do estado de emergência decretado pelo Governo no passado mês 
de março para o estado de calamidade com o desconfinamento progressivo de espaços e 
serviços;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finalmente que este espaço do Pax-Júlia poderia acomodar público dentro das normas 
propostas pela DGS e, portanto, em segurança.----------------------------------------------------------------
Julgamos que a decisão quanto à forma a adotar para a reunião da Assembleia Municipal de 
Beja de 22 de junho de 2020 (como a de qualquer órgão deliberativo) se deveria revestir sempre 
de um caráter absolutamente extraordinário, pelo que:----------------------------------------------------
Verificamos que estão de facto reunidas as condições essenciais para a participação do público 
em segurança para todo/as, desde que fossem tomadas as medidas necessárias com respeito 
pelas indicações da DGS;----------------------------------------------------------------------------------------------
A constatar-se em eventual situação futura a impossibilidade dessa participação, tal 
pressuposto deverá estar sempre dependente da auscultação prévia do/as eleito/as e do 
esclarecimento claro e transparente às e aos munícipes sobre as razões dessa limitação dos 
seus direitos fundamentais. ----------------------------------------------------------------------------------------
Em conclusão: Tanto o Bloco de Esquerda como o Movimento Por São Matias com Todos 
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acompanham a importância dada pela legislação à participação ativa do/as cidadãos/cidadãs 
na vida dos respetivos concelhos e, consequentemente considera que apenas em situações 
absolutamente extraordinárias essa participação deverá deixar de existir e, nesse caso deverão 
as razões que justificam essa impossibilidade serem obrigatória e profundamente explicadas. 
Tais considerações ainda ganham mais pertinência após um período prolongado em que as 
possibilidades de participação estiveram tão limitadas.”, disse.------------------------------------------- 
 
A senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, como já explicou na sua 
intervenção inicial, disse que tendo em conta o momento extraordinário que se vive e dando a 
legislação a possibilidade de realizar a sessão com ou sem público, aliás como é referido na 
interpelação apresentada pela deputada Gina Mateus (Que a Lei nº 1-A/2020, de 19 de março, no 

ponto 2 do artigo 3º suspende apenas a obrigatoriedade de realização pública das reuniões dos órgãos 

deliberativos e executivos dos municípios), e estando em causa um bem maior que é a saúde de 
todos os munícipes, optou-se por realizá-la sem público. Sabemos que vivemos um período de 
grande acalmia na nossa região e concelho mas, neste momento, há mais casos e todo o 
cuidado é pouco para se ultrapassar esta situação, que não será tão cedo quanto se quereria, e 
com a qual teremos de nos habituar a lidar enquanto não existir uma vacina ou tratamento 
adequado contra a mesma.------------------------------------------------------------------------------------------
Como já referiu também na sua primeira intervenção, esta pandemia limita em parte alguns 
direitos, liberdades e garantias dos cidadãos mas é em prol de um bem maior que é a saúde de 
todos nós pelo que espera que na próxima Assembleia Municipal não se verifique esta 
necessidade, contudo se as coisas não estejam mais calmas, irá auscultar os grupos para em 
conjunto decidir a melhor maneira de o fazer, disse.--------------------------------------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE) fez a seguinte Recomendação:---------------------------------------------------
“Considerando que:---------------------------------------------------------------------------------------------------
i) Perante a crise pandémica da COVID-19, quem vive e trabalha no município de Beja está de 
forma geral a responder positivamente e a adaptar os seus comportamentos a esta nova 
realidade;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ii) A generalidade das pessoas compreende a importância de alterar os seus hábitos e proteger 
a comunidade da ameaça que hoje enfrentamos no concelho, em Portugal e no mundo;---------
iii) São muitas as mudanças e as incertezas que se levantam nas variadas áreas no que diz 
respeito aos direitos, garantias e proteção, sendo, neste contexto, a primeira responsabilidade 
das autarquias a de responder a quem está mais vulnerável e viu os seus rendimentos 
reduzidos;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
iv) O papel da Câmara Municipal passa pelo esforço de coordenação e mobilização no combate 
à pandemia, assim como pela criação de uma primeira linha de respostas fundamentais;---------
v) Muitas famílias se encontram em situação de carência económica, provocada ou agravada 
pelos efeitos económicos e sociais da pandemia COVID-19que ainda vivemos, situação que faz 
com que muitas delas tenham dificuldades em cumprir o pagamento das despesas fixas, entre 
elas a fatura de água;-------------------------------------------------------------------------------------------------
vi) A instituição de uma Tarifa Social da Água, Saneamento e Resíduos (avançada 

sistematicamente pelo Bloco de Esquerda e pelo Movimento Por São Matias com Todos em todas as 

propostas para o orçamento municipal) seria uma medida importante para muitas famílias 
carenciadas do concelho, isentando-as do pagamento de tarifas fixas e aumentando a 
quantidade de água definida como primeiro escalão de consumo.---------------------------------------
vii) A aplicação desta tarifa social ainda estaria dependente de um moroso e complexo 
processo burocrático, dependente da iniciativa dos consumidores, fazendo com que o número 
de beneficiários fosse manifestamente inferior ao universo potencial de pessoas singulares e 
agregados familiares elegíveis para esta tarifa de valor reduzido;-----------------------------------------
viii) Está disponível através da Direção Geral da Administração Local a adesão ao mecanismo 
público da Plataforma de Interoperabilidade, que permite a aplicação automática do desconto 
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da tarifa social nas faturas de todos os agregados com vulnerabilidade económica identificados 
no município com base nos dados da Autoridade Tributária e da Segurança Social, tal como já 
sucede na atribuição da tarifa social da energia;---------------------------------------------------------------
ix) A entidade reguladora dos setores da água e resíduos (ERSAR) já em 2018, em 
Recomendação aos municípios, realçou a “clara vantagem, para as partes envolvidas, da 
atribuição automática da tarifa social a todos os consumidores elegíveis nos termos 
legalmente definidos, e que correspondem a pessoas singulares que se encontrem em situação 
de carência económica, tomando por referência, nomeadamente: i) serem beneficiários do 
complemento solidário para idosos, do rendimento social de inserção, do subsídio social de 
desemprego, do abono de família, da pensão social de invalidez, da pensão social de velhice ou 
ii) pertencerem a um agregado familiar que tenha um rendimento anual igual ou inferior a 5 
808 €, acrescido de 50% por cada elemento do agregado familiar que não aufira qualquer 
rendimento, até ao máximo de 10”;------------------------------------------------------------------------------
x) Nota ainda a ERSAR que, uma vez que o regime de tarifa social aprovado em 2017 apenas 
incide sobre o serviço de abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais 
urbanas, e “sendo também a gestão de resíduos urbanos um serviço público essencial, a ERSAR 

considera que dever-se-ão aplicar as mesmas regras em matéria de tarifa social, em particular 
no que respeita ao universo de utilizadores elegíveis.--------------------------------------------------------
xi) O Decreto-Lei nº 147/2017 estabeleceu o regime de atribuição de tarifa social, a atribuir 
pelo município territorialmente competente e a aplicar a clientes finais do fornecimento dos 
serviços de águas. O referido decreto possibilita que a atribuição desta tarifa se proceda de 
forma automática, não carecendo de pedido ou requerimento. Para esse efeito, os municípios 
obtêm a informação sobre a elegibilidade dos potenciais beneficiários, mediante o número de 
identificação fiscal do titular do contrato e do código do local de consumo, através da DGAL, 
que para este efeito consulta os serviços competentes da Segurança Social e da Autoridade 
Tributária e Aduaneira (AT);-----------------------------------------------------------------------------------------
Assim, a deputada municipal do Bloco de Esquerda e o deputado municipal do Movimento 
Por São Matias com Todos, ao abrigo do artigo 25º, nº 2, alíneas j) e k) do Anexo I da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, recomendam:-------------------------------------------------------------------
Propor à Câmara Municipal de Beja que delibere tornar a atribuição da Tarifa Social da Água 
automática através dos mecanismos previstos para o efeito, dispensando a apresentação de 
requerimento, nos termos do Decreto-Lei nº 147/2017.”, disse.------------------------------------------ 
 
A eleita Susana Correia (CDU) apresentou o seguinte Voto de Agradecimento:-----------------------
“Por ocasião da cessação de funções de Chefe de Divisão por parte da Engª Ana Maria Ramôa é 
importante manifestar publicamente por parte dos eleitos da CDU na Assembleia Municipal de 
Beja o profundo respeito e consideração pela forma como exerceu, ininterruptamente por um 
período de mais de trinta anos, as suas funções ao serviço do Município de Beja.-------------------
A sua coerência moral, seriedade, dignidade e competência técnica determinaram sempre 
uma relação muito franca e responsável com os sucessivos eleitos da CDU, em particular com 
os respetivos executivos, independentemente das diferenças de opções políticas de base que 
nos separavam. Para além desta forma de estar, sempre manifestou uma lealdade institucional 
inexcedível que foi reconhecida por todos quantos com a engenheira trabalharam. Os 
interesses do Concelho e do Município de Beja sempre estiveram primeiro nessa relação de 
décadas, em que se privilegiou realmente o que se julgava como a melhor solução para 
responder aos desafios relativos às políticas urbanísticas e de ordenamento do território 
concelhio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A nossa Cidade e Concelho, por certo, devem muito à Engª Ana Maria pelo trabalho abnegado 
que desenvolveu, destacando-se inclusivamente o seu contributo para o protagonismo cimeiro 
que o Município de Beja alcançou ao nível da promoção das metodologias e políticas de 
ordenamento dos centros históricos nos âmbitos regional e nacional.----------------------------------
É com um sentimento profundo de agradecimento que, em nome dos atuais e dos sucessivos 
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eleitos da CDU, se endereçam à Engª Ana Maria Ramôa felicidades na sua vida profissional e 
pessoal. ”, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Em seguida apresentou a seguinte Moção intitulada Pela regulamentação do direito ao 
suplemento de insalubridade, penosidade e risco para os trabalhadores das autarquias 
locais:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“A Assembleia Municipal de Beja, reunida no dia 22 de junho de 2020, manifesta o seu apoio e 
agradecimento a todos os que, em resposta às necessidades resultantes da pandemia, 
estiveram e continuam na linha da frente, designadamente os profissionais de saúde, 
bombeiros e os nossos trabalhadores das autarquias locais, entre os muitos outros que 
diariamente trabalham para que todos estejamos mais seguros e nada, dentro do possível, nos 
falte.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ainda irá ser feito o balanço das consequências terríveis da situação que vivemos para muitas 
famílias que perderam empregos e rendimentos e vivem com enormes dificuldades. Agora, o 
tempo continua a ser de combater este vírus com todos os cuidados, com a consciência de que 
não podemos parar de viver e trabalhar, embora com as condições possíveis em cada 
momento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Assembleia Municipal vem, como os exemplos da realidade dos nossos dias bem 
demonstraram em matéria de condições de trabalho, exigir que o governo ultrapasse a 
omissão legislativa que existe desde o Decreto-Lei 184/89, com mais de 30 anos, e 
regulamente e permita a aplicação e o pagamento das compensações devidas aos 
trabalhadores em suplemento remuneratório, que exercem as suas funções em condições de 
risco, penosidade ou insalubridade. Esta atribuição não constitui um privilégio, mas sim um 
direito dos trabalhadores e uma justa compensação pelo contexto, conteúdo e natureza das 
funções exercidas. Naturalmente que, sem prejuízo da reposição das compensações relativas a 
duração e horários de trabalho adequados, de acréscimo de dias de férias e de benefícios para 
efeitos de aposentação, conforme eram previstos pelo Decreto-Lei nº 53-A/98, de 11 de 
março, garantindo condições mais favoráveis aos trabalhadores, exigimos que, no imediato, 
seja aplicado o suplemento remuneratório por trabalho executado em condições de risco, 
penosidade e insalubridade.”, disse.------------------------------------------------------------------------------ 
 
Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção foi a Moção colocada à 
votação e aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito Afonso Rabaçal (CDU) colocou a seguinte questão:------------------------------------------------
“As notícias que são divulgadas sobre o COVID-19 dão conta de que na atualidade os principais 
focos pandémicos estão associados principalmente a contextos laborais e a condições 
residenciais de maior precariedade.------------------------------------------------------------------------------
Ao grupo político da CDU têm chegado informações sobre locais de trabalho do Município, 
nomeadamente que atendem público, que não têm instalados os dispositivos de proteção 
mínimos considerados pela Direção Geral de Saúde.---------------------------------------------------------
Sobre as condições residenciais, é sabido que uma parte muito significativa da população 
imigrante presente no Concelho vive em ambientes precários e indignos da condição humana, 
quer por motivos de ausência de condições higiossanitárias, quer devido a uma densidade de 
ocupação do espaço muito elevada, tanto em habitações urbanas, que são transformadas em 
autênticas instalações residenciais, como em contentores e casões agrícolas adaptados, mas 
sem os requisitos mínimos de conforto e habitabilidade.---------------------------------------------------
Face ao exposto, questiona-se o executivo municipal sobre que medidas tenciona, a curto 
prazo, adotar para ultrapassar estas situações ou minimizar os seus efeitos sobre a saúde 
pública e as condições em que vivem os trabalhadores essencialmente afetos à agricultura, 
incluindo a fiscalização das condições residenciais de imigrantes, uma vez que é necessária a 
licença de utilização das edificações, particularmente quando se destinam a assegurar funções 
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habitacionais ou residenciais de índole coletiva, nos respetivos espaços urbanos e rurais do 
Concelho.”, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à questão colocada pelo eleito 
Afonso Henriques, informou que a Câmara Municipal de Beja encerrou os seus espaços com 
intervalos de três dias, nomeadamente em 13 (por exemplo o atendimento ao público e a secção 

de cobrança não onerando qualquer contribuinte que tenha de pagar taxas municipais que o possa fazer 

a partir do dia 01 de junho sem qualquer encargo), 16 e 19 de março (por exemplo o parque de 

campismo que já reunia as condições de segurança), à medida que a pandemia foi crescendo e que 
os dados apontavam para uma situação nacional mais gravosa. O plano de contingência da 
Câmara Municipal foi dos primeiros a entrar em vigor e Beja foi o primeiro município a aplicar 
o Estado de Emergência Municipal, reunindo muitos dos edifícios na altura as condições de 
segurança quando foram encerrados.----------------------------------------------------------------------------
Sublinhou que atempadamente se procuraram soluções para todos os espaços da Câmara 
Municipal de Beja mas acontece que, pela elevada procura, os fornecedores não conseguiram 
responder em tempo oportuno, até 31 de maio. Contudo se os espaços não estão já todos 
totalmente adaptados estão em vias de o poderem estar e portanto se não aconteceu não foi 
por inércia ou descuido da Câmara Municipal de Beja mas por dificuldades dos fornecedores. 
Relativamente à comunidade migrante a Câmara Municipal de Beja tem sobretudo procurado 
evitar a disseminação da doença entre a comunidade e depois desta para a comunidade geral, 
com ações preventivas de carácter informativo com folhetos multilíngues e presença dos 
técnicos do Gabinete de Ação Social e do CLDS 4G no terreno, incentivando às corretas medidas 
defensivas para evitar o contágio e propagação do COVID-19, através da utilização de máscaras 
quando circulem nas carrinhas que os transportam para o trabalho e no regresso às suas 
habitações, que se reconhece, em muitos casos não terem as melhores condições mas que, 
quando existe conhecimento e a Câmara Municipal pode intervir, fá-lo como já o fez junto de 
algumas entidades agrícolas de grande dimensão aqui da região. Julga que nesta altura é isso 
que se pede e até hoje não houve qualquer notificação de algum caso dentro da comunidade 
migrante, contudo, de um momento para o outro podem surgir porque aquilo que se anuncia 
hoje e os números que existem, amanhã poderão ser completamente diferentes e o facto de 
não termos muitos casos no concelho não significa que no futuro não os haja, veja-se o 
exemplo de Reguengos de Monsaraz que há dois dias não tinha nenhum e num abrir e fechar 
de olhos tem setenta. Acrescentou que existem efetivamente algumas comunidades muito 
problemáticas, que estão a ser acompanhados pelo Banco Alimentar Contra a Fome, Cáritas, 
serviços técnicos da Câmara Municipal e CLDS 4G e o foco é informar e prevenir com a 
expetativa de não haver nenhum caso mas, se houver, existem algumas ajudas de retaguarda 
preparadas que se espera não utilizar, como por exemplo, cem camas de campanha no 
pavilhão da Escola de Santa Maria que ainda não foram utilizadas e que foram cedidas a título 
de empréstimo mas não foram necessárias ao Município de Reguengos de Monsaraz caso 
precisassem.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referiu ainda que a Câmara Municipal de Beja não é informada regularmente pela Direção 
Geral de Saúde dos casos no concelho de Beja, aliás até hoje só recebeu dois contatos das 
autoridades públicas, nomeadamente o caso do Nobre Freire onde houve três infetados e um 
falecido e um caso no Bairro da Esperança onde muito se especulou que houvesse um surto 
que nunca existiu e que infelizmente resultou no segundo óbito. Depois como Presidente da 
Comissão Concelhia da Proteção Civil quando há o briefing semanal normalmente consegue 
ter mais alguns dados sobre o concelho de Beja, porque quando são casos isolados, que não 
haja uma estrutura de foco em bairro, lar ou geográfico muito preciso, a autarquia, tal como as 
outras, não recebe esses dados que são confidenciais e apenas estão na posse das autoridades 
públicas de saúde, PSP e GNR.---------------------------------------------------------------------------------------
A situação no concelho é esta, houve uma semana onde os casos subiram muito, de 2 para 10 
positivos e agora nesta última semana houve um crescimento residual de apenas 1 caso e 
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praticamente todos eles resultaram de contato com pessoas que vieram de Lisboa a Beja 
visitar familiares e que infelizmente transmitiram a doença, disse.--------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

2. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

2.1. – Relatório da Atividade Municipal e questões ao executivo 
municipal;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A eleita Gina Mateus (BE) referiu que no passado dia 12 de maio endereçaram algumas 
questões ao executivo municipal. Contudo no que se refere à questão do caminho municipal 
1063, ilegalmente encerrado à circulação, situação que inclusivamente já tinha sido abordada 
em reunião da Assembleia Municipal de 26 de junho de 2019, sendo ainda que a este ato ilegal 
somar-se-iam outros, tais como a alteração do seu traçado lesando igualmente linhas de água, 
a Câmara Municipal adiou a resposta às medidas tomadas para repor a legalidade e por um fim 
aos prejuízos causados a munícipes.------------------------------------------------------------------------------
Assim, perguntou se está neste momento a Câmara em condições de esclarecer a Assembleia 
Municipal relativamente a esta questão, bem como em relação a eventuais medidas para a 
sanar?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Fernanda Pereira (PSD) relativamente ao relatório de atividades perguntou qual a 
razão do mesmo não ter referências às atividades de janeiro.---------------------------------------------
Relativamente às atividades de fiscalização e não tendo a certeza de que fiscalização é esta 
perguntou se eventualmente está neste grupo de ações a resposta a uma exposição de uma 
moradora da freguesia de Nossa Senhora das Neves, nomeadamente no que se refere às 
violações do PDM, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente ao motivo das atividades de 
janeiro não estarem neste Relatório é porque as mesmas estão refletidas no Relatório que foi 
presente à Assembleia Municipal no mês de fevereiro. Estes, contém as atividades de fevereiro 
a abril e de abril a junho.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda, relativamente à questão do caminho municipal 1063, informou que 
está a ser elaborada uma proposta alternativa que posteriormente será colocada a discussão 
pública, contudo, daquilo que sabe o mesmo não se encontra encerrado mas poderá verificar 
se é isso que realmente acontece.---------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão da eleita Fernanda Pereira não tem neste momento qualquer ponto 
de evolução da situação, disse.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de aprovação do Relatório de Gestão e Prestação de 
Contas do Município de Beja relativo ao ano 2019;--------------------------------------- 

 
Presente o relatório de gestão anual do Município de Beja, que se destina a uma apreciação 
intercalar, apresentando-se, enquanto documento técnico que sintetiza a atividade e 
sistematiza a informação decorrente da Atividade Municipal, durante o ano de 2019.-------------
Do seu conteúdo, destacam-se aspetos específicos relativos à execução orçamental, no que 
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concerne às receitas e despesas ao longo do ano económico de 2019, assim como da execução 
das Grandes Opções do Plano.--------------------------------------------------------------------------------------
O objetivo foi o de explicitar, com clareza, a informação mais relevante apresentada em 
quadros, indicadores e gráficos.------------------------------------------------------------------------------------
O relatório apresenta o desempenho do Município ao nível orçamental, económico e 
financeiro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para uma melhor apreciação são apresentadas determinadas variáveis, as consideradas mais 
significativas, da gestão municipal, cujos valores são comparados em alguns casos, com a 
execução em período homólogo do ano anterior.-------------------------------------------------------------
No decurso do ano de 2019, o orçamento municipal obteve as seguintes taxas de execução:----
O montante de realização das receitas é de 25.165.839,32 €, o que corresponde a 73,34 %. As 
receitas correntes executadas são de 21.867.332,94 €, o que corresponde a uma execução de 
85,78 %. O valor executado das receitas de capital é de 2.683.124,44 €, que corresponde a 
uma execução de 32,70 %.-------------------------------------------------------------------------------------------
O montante de realização das despesas é de 25.327.466,39 €, que corresponde a um grau de 
realização global da despesa de 73,81 %. As despesas correntes registam uma execução de 
20.122.380,71 €, que corresponde a 85,18%. As despesas de capital registam um valor de 
5.205.085,68 €, que corresponde a uma execução de 48,69 %.--------------------------------------------
Execução da receita: As receitas arrecadadas no ano de 2019, totalizaram 25.165.839,31 €, 
sendo 596.834,20 € de saldo do ano anterior, 21.867.332,94 € de receitas correntes, 
2.683.124,44 € de receitas de capital e 19.547,74 € de reposições não abatidas.---------------------
Execução da Despesa: O montante global da despesa executada foi de 25.327.466,39 €, 
correspondentes a um grau de execução orçamental de 73,81 %.----------------------------------------
A despesa efetuada, apresentou a seguinte estrutura:-------------------------------------------------------
Execução para as despesas Correntes: 20.122.380,71 €, que representam 85,18% do 
orçamentado;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Execução para as despesas de Capital: 5.205.085,68 €, que representa 48,69% do 
orçamentado;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em 2018 e 2019, o grau de execução da receita, foi inferior a 85%.--------------------------------------
Esta situação deve-se basicamente à redução significativa de receita de 2017 para 2018 no 
montante de 3.330.058,59€ resultante da  quebra de impostos diretos (-249.445,60 €), 
impostos indiretos (-148.950,18 €), de transferências de projetos com financiamentos 
comunitários (-783.613,09 €) e à incorporação do saldo de gerência elevado em 2017 
(2.939.900,43 €) que gerou uma variação anual de -2.499.644,93 €.---------------------------------------
Em 2019, a despesa sofreu um acréscimo de 715.058,77 €, relativamente ao período 
homólogo, o que representa uma variação de 2,91%.--------------------------------------------------------
Critérios valorimétricos: Os critérios valorimétricos utilizados sumarizam-se em:-------------------
Gerais: Foram adotados os princípios contabilísticos estabelecidos pelo disposto no Decreto-
Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, POCAL com as alterações que lhe foram introduzidas.---------
As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das 
operações, dos anos anteriores e mantidos de acordo com princípios de contabilidade para as 
Autarquias Locais.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atendeu-se ao princípio da especialização dos exercícios.--------------------------------------------------
Imobilizações Corpóreas: As imobilizações corpóreas foram registadas ao custo de aquisição, 
afetadas das melhorias realizadas, incluindo os gastos suportados direta ou indiretamente 
para colocar o bem no seu estado atual.-------------------------------------------------------------------------
As amortizações são calculadas mensalmente, utilizando o método das quotas constantes, a 
partir do início do mês de utilização do bem.-------------------------------------------------------------------
As taxas de amortização utilizadas foram as genericamente determinadas no CIBE.-----------------
O imobilizado em curso, as obras de arte e os terrenos não foram objeto de amortizações.------
A transferência de ativos recebidos do IGFSS, foram registados pelo valor patrimonial atual 
(CIMI) pela Direção Geral de Impostos.---------------------------------------------------------------------------
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Investimentos Financeiros: Os investimentos financeiros estão valorados pelas participações 
no Capital Social das participadas.---------------------------------------------------------------------------------
Existências: As existências são valorizadas ao custo de aquisição;----------------------------------------
O método de custeio das saídas de armazém adotado é o custo médio ponderado.-----------------
Clientes, Contribuintes e Utentes: Constituição de provisão para cobrança duvidosa de 
Clientes, Contribuintes e Utentes (créditos com mais de um ano).-------------------------------------------
Acontecimentos Subsequentes: Em março de 2020 fomos confrontados com a pandemia 
relacionada com o COVID 19 que certamente terá algum impacto nos resultados de 2020, com 
especial incidência na aquisição de equipamentos de proteção individual e apoios a diversas 
entidades de cariz social no concelho.----------------------------------------------------------------------------
Nos termos do disposto no ponto 2.7.3. do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, propõe-
se que o Resultado Líquido do Exercício de 2019, no montante de -1.508.701,05 €, seja 
transferido para a conta 59 «Resultados Transitados» em 2019.------------------------------------------ 
 
A eleita Fernanda Pereira (PSD) colocou as seguintes questões:-------------------------------------------
Relativamente ao Relatório de Gestão perguntou qual a razão para se ter verificado uma 
descida nas despesas correntes em mais de 10%, nomeadamente no que respeita a impostos. 
Perguntou ainda qual a razão deste exercício económico apresentar um resultado líquido 
negativo de -1.508.701,00 €, que obviamente vem da contabilidade patrimonial e não 
orçamental, quando no ano passado o saldo foi de 10.417,00 €.------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que ele próprio gostaria que não 
tivesse acontecido uma descida tão significativa nos impostos municipais. Efetivamente, em 
2016, o Município de Beja teve uma receita de impostos municipais de 7.904.000,00 €, em 
2017 desceu para 7.327.000,00 €, em 2018 voltou a descer para 7.078.000,00 € e em 2019 
desceu para 6.154.000,00 €.----------------------------------------------------------------------------------------
A grande queda é ao nível do IMT, isto é, em 2016 a Câmara Municipal arrecadou 2.320.000,00 
€ e em 2019 arrecadou apenas 1.148.000,00 €. Este ano, com a questão da pandemia iremos 
ver qual a receita arrecadada de IMT e teme-se um descalabro porque basta que as compras e 
vendas parem e o IMT vem por aí abaixo.------------------------------------------------------------------------
Esta é uma das razões que justificam este resultado negativo que não tem depois reflexos nem 
na dívida nem nos pagamentos da Câmara Municipal. A expetativa era que fosse idêntica à de 
2018 mas existe aqui uma perda face à expetativa na ordem dos 900.000,00 €.----------------------
A receita do Orçamento Geral do Estado já estava incorporada contabilisticamente e o que não 
se previa era uma queda tão substancial das receitas dos impostos municipais.----------------------
A acrescer a isto, por via do descongelamento de carreiras, houve um aumento de 
remunerações em 330.000,00 €, encargos sociais associados às remunerações mais 208.000,00 
€, transferências de subsídios concedidos a várias entidades mais 162.000,00 € a mais que no 
ano anterior.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depois foram ainda feitas algumas operações que podiam ter diminuído este resultado, como 
por exemplo ter dado entrada das rendas da EDP no último dia de 2019 e não as ter 
contabilizado apenas nos primeiros dias de 2020 o que provoca um impacto na ordem dos 
400.000,00 € neste resultado global.-----------------------------------------------------------------------------
Resumindo, o que justifica este 1.5000.000,00 € entre o deve e o haver, queda de impostos 
municipais, a não contabilização desta última receita da EDP e depois as remunerações, os 
encargos sociais e o aumento dos subsídios concedidos o ano passado.--------------------------------
Acrescentou ainda que a Câmara Municipal de Beja está a diminuir a dívida de médio e longo 
prazo em cerca de 1.000.000,00 € por ano, existem 4 empréstimos do Banco Europeu de 
Investimentos mas que não revelam para o endividamento municipal, portanto a Câmara 
Municipal de Beja apresenta uma saúde financeira razoável e não corre perigo iminente de 
não cumprir os seus compromissos e obrigações, disse.----------------------------------------------------- 
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Colocado à votação, foi o Relatório de Gestão e Prestação de Contas do Município de Beja 
relativo ao ano 2019, aprovado por maioria com 15 abstenções (bancadas da CDU do BE e 

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

2.3. – Relatório de Conclusões e Recomendações de Auditoria e 
Certificação Legal das Contas;-------------------------------------------------------------------------- 

 
Em seguida foi tomado conhecimento do Relatório de Conclusões e Recomendações de 
Auditoria e a Certificação Legal de Contas, elaborado por Oliveira, Reis & Associados, SROC, 
Ldª, onde se constata que o Relatório de Gestão apresentado pela Câmara Municipal de Beja 
está em conformidade com o disposto no artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais e 
com as contas do exercício, tendo o mesmo sido preparado de acordo com as leis e 
regulamentos aplicáveis em vigor, sendo a informação nele contida coerente com as 
demonstrações financeiras auditadas e não tendo sido identificadas incorreções materiais.------ 
 
 

2.4. – 1ª Revisão ao Orçamento da Receita/Despesa e às Grandes Opções 
do Plano (PPI e AMR);---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, explicou que a 1ª Revisão ao Orçamento da 
Receita/Despesa e às Grandes Opções do Plano (PPI e AMR), surge na sequência da inclusão da 
receita proveniente do Orçamento Geral do Estado de 2020, no valor de 1.123.597,00 € uma 
vez que quando foi aprovado o Orçamento Municipal, em novembro de 2019, ainda não havia 
Orçamento de Estado para 2020.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Fernanda Pereira (PSD) relativamente a estas Revisões Orçamentais perguntou porque 
não fazer alguma engenharia financeira e dar outro destino a verbas que estão orçamentadas, 
e que obviamente não irão ser gastas em determinadas atividades, nomeadamente 
participação na OviBeja, Patrimónios do Sul, Festival B e demais feiras temáticas, criando assim 
algum programa de apoio a empresários do concelho no âmbito dos problemas resultantes da 
pandemia, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, explicou que além das Revisões ao Orçamento, 
existem também outras operações, nomeadamente as Alterações ao Orçamento, que são da 
competência do Presidente da Câmara, e que servem exatamente para movimentar verbas de 
determinados eventos ou obras que não se concretizem para outras rubricas onde possam ter 
uma utilidade pública, e foi o que aconteceu por exemplo à verba destinada ao Festival B que 
já foi afeta a outras rubricas.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação foi a 1ª Revisão ao Orçamento da Receita/Despesa e às Grandes Opções do 
Plano, aprovada por maioria com 16 abstenções (bancadas da CDU do BE do PSD e do PSMCT).--- 

 
 

2.5. – 2ª Revisão ao Orçamento da Receita/Despesa e às Grandes Opções 
do Plano (PPI);----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, explicou que a 2ª Revisão ao Orçamento da 
Receita/Despesa e às Grandes Opções do Plano (PPI), surge na sequência da inclusão do saldo 
de gerência do ano anterior, no valor de 91.023,00 € transitados.---------------------------------------- 
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Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos foi a 2ª Revisão ao 
Orçamento da Receita/Despesa e às Grandes Opções do Plano, colocada à votação e aprovada 
por maioria com 16 abstenções (bancadas da CDU do BE do PSD e do PSMCT).-------------------------- 
 
 

2.6. – Proposta de alteração do Mapa de Pessoal do Município de Beja 
relativo ao ano 2020;------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Presente a alteração do Mapa de Pessoal relativo ao ano 2020, o senhor Presidente da Câmara 
deu conhecimento que esta contempla mais 11 lugares de assistentes operacionais face ao 
existente, nomeadamente seis pessoas para higiene e limpeza urbana, duas pessoas para a 
proteção civil, um eletricista, um asfaltador e um pedreiro.------------------------------------------------
Esta proposta surge porque embora já tenha entrado todo o pessoal previsto, exceto na 
higiene e limpeza urbana, todas estas funções ficaram exatamente com as mesmas pessoas 
em termos numéricos, porque houve algumas que terminaram contratos a termo, outras que 
saíram por aposentação e portanto não se conseguiu atingir o crescimento do número de 
funcionários que se previa atingir. Assim, havendo uma reserva de recrutamento e uma lista 
de pessoas que não foram selecionadas nos lugares que foram abertos por concurso, existe 
esta possibilidade pelo que se propõe a entrada de mais 11 pessoas todas assistentes 
operacionais em concursos que estão a decorrer, disse.---------------------------------------------------- 
 
A eleita Susana Correia (CDU) referiu que o Grupo da CDU irá votar favoravelmente esta mapa 
de pessoal uma vez que a proposta vem ao encontro daquilo que têm dito por várias vezes em 
relação a mapas anteriores, ou seja, que viam com especial preocupação o aumento do peso 
da carreira de técnicos em detrimento do peso da carreira operacional.-------------------------------
Solicitou ainda que em futuros mapas fosse elaborada uma informação de suporte porque 
apresentarem simplesmente o mapa obriga a fazer comparações com os anteriores o que se 
torna muito complicado, disse.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação, foi a proposta de alteração do Mapa de Pessoal relativo ao ano 2020, 
aprovada por maioria com 2 abstenções (bancadas do BE e do PSMCT).--------------------------------- 

 
 

2.7. – Propostas de abertura de procedimentos concursais para 
recrutamento de cargos de direção intermédia de 3º e 4º graus;---------------- 

 
Considerando a estrutura organizacional dos serviços municipais publicada no Diário da 
República, 2ª série, de 20 de maio de 2019, que entrou em vigor no dia 01 de junho de 2019, a 
qual contempla 15 unidades orgânicas flexíveis denominadas “Gabinete” e “Serviço”, 
proponho a abertura do procedimento concursal seguidamente indicado para provimento de 
cargo de direção intermédia de 3º grau, em regime de comissão de serviço, tendo em atenção 
as disposições legais estabelecidas nos artigos 4º e 13º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, que 
procede à adaptação à Administração Local da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei nº 64/2011, de 22 de dezembro, bem como o disposto na referida 
estrutura organizacional dos serviços municipais no que respeita aos cargos de direção 
intermédia de 3º grau:------------------------------------------------------------------------------------------------
Concurso de recrutamento para provimento do cargo de direção intermédia de 3º grau do 
Serviço de Contabilidade, Plano e Orçamento da DAF.------------------------------------------------------
Quanto ao posto de trabalho destinado ao provimento do cargo indicado, o mesmo encontra-
se previsto no mapa de pessoal em vigor publicitado na página eletrónica do Município de 
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Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do artigo 13º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, o júri de recrutamento dos 
cargos dirigentes é designado por deliberação da Assembleia Municipal, sob proposta da 
Câmara Municipal, sendo composto por um presidente e dois vogais, observando-se as 
seguintes regras: o presidente é designado de entre personalidades de reconhecidos mérito 
profissional, credibilidade e integridade pessoal e os vogais são designados de entre 
personalidades de reconhecidos mérito profissional, credibilidade e integridade pessoal, cuja 
atividade seja ou tenha sido exercida preferencialmente na área dos recursos humanos ou da 
administração local autárquica. Nesta conformidade, proponho, seguidamente, a constituição 
do júri do referido concurso para efeitos de aprovação pela Câmara Municipal que submeterá 
a respetiva proposta à Assembleia Municipal para apreciação e designação por deliberação:----
Presidente do júri: João Manuel Batista Rodeia Machado, Chefe da Divisão Administrativa e 
Financeira;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Sílvia Alexandra Silvestre Martins Valadas, Técnica Superior que substitui o 
presidente nas suas faltas e impedimentos e Vanda Cristina Paupreto Barroso Batista, Técnica 
Superior;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Maria Fernanda Janeiro Almeida e Sandra Cristina Machado Margarida, 
Técnicas Superiores.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos métodos de seleção a aplicar, proponho a realização de uma prova de 
avaliação curricular e de uma prova de entrevista pública, em observância do disposto no nº 1 
do artigo 21º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual e no âmbito do concurso 
indicado para recrutamento do respetivo cargo de direção intermédia de 3º grau.------------------
Encontram-se assegurados os encargos financeiros a suportar com o provimento do cargo em 
causa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos foi o concurso de 
recrutamento para provimento do cargo de direção intermédia de 3º grau do Serviço de 
Contabilidade, Plano e Orçamento da DAF, colocado à votação e aprovado por unanimidade.--- 
 
Considerando a estrutura organizacional dos serviços municipais publicada no Diário da 
República, 2ª série, de 20 de maio de 2019, que entrou em vigor no dia 01 de junho de 2019, a 
qual contempla 15 unidades orgânicas flexíveis denominadas “Gabinete” e “Serviço”, 
proponho a abertura do procedimento concursal seguidamente indicado para provimento de 
cargo de direção intermédia de 4.º grau, em regime de comissão de serviço, tendo em atenção 
as disposições legais estabelecidas nos artigos 4º e 13º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, que 
procede à adaptação à Administração Local da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei nº 64/2011, de 22 de dezembro, bem como o disposto na referida 
estrutura organizacional dos serviços municipais no que respeita ao cargo de direção 
intermédia de 4º grau:------------------------------------------------------------------------------------------------
Concurso de recrutamento para provimento do cargo de direção intermédia de 4º grau do 
Serviço de Oficinas da DSO.-----------------------------------------------------------------------------------------
Quanto ao posto de trabalho destinado ao provimento do cargo indicado, o mesmo encontra-
se previsto no mapa de pessoal em vigor publicitado na página eletrónica do Município de 
Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do artigo 13º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, o júri de recrutamento dos 
cargos dirigentes é designado por deliberação da Assembleia Municipal, sob proposta da 
Câmara Municipal, sendo composto por um presidente e dois vogais, observando-se as 
seguintes regras: o presidente é designado de entre personalidades de reconhecidos mérito 
profissional, credibilidade e integridade pessoal e os vogais são designados de entre 
personalidades de reconhecidos mérito profissional, credibilidade e integridade pessoal, cuja 
atividade seja ou tenha sido exercida preferencialmente na área dos recursos humanos ou da 
administração local autárquica.------------------------------------------------------------------------------------
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Nesta conformidade, proponho, seguidamente, a constituição do júri do referido concurso 
para efeitos de aprovação pela Câmara Municipal que submeterá a respetiva proposta à 
Assembleia Municipal para apreciação e designação por deliberação:----------------------------------
Presidente do júri: Paulo Fernando Barros Bel Luís, Chefe da Divisão de Serviços Operacionais;-
Vogais efetivos: Silvestre José Ferro Pelica, Chefe da Divisão de Administração Urbanística que 
substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos e José Carlos Grilo Marques Bengala, 
Técnico Superior;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Joaquim Anacleto Raposo Ramos e Luís José de Brito Camacho Barriga, 
Técnicos Superiores.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos métodos de seleção a aplicar, proponho a realização de uma prova de 
avaliação curricular e de uma prova de entrevista pública, em observância do disposto no nº 1 
do artigo 21º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual e no âmbito do concurso 
indicado para recrutamento do respetivo cargo de direção intermédia de 4º grau.------------------
Encontram-se assegurados os encargos financeiros a suportar com o provimento do cargo em 
causa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos foi o concurso de 
recrutamento para provimento do cargo de direção intermédia de 4º grau do Serviço de 
Oficinas da DSO, colocado à votação e aprovado por unanimidade.------------------------------------- 
 
Considerando a estrutura organizacional dos serviços municipais publicada no Diário da 
República, 2ª série, de 20 de maio de 2019, que entrou em vigor no dia 01 de junho de 2019, a 
qual contempla 15 unidades orgânicas flexíveis denominadas “Gabinete” e “Serviço”, 
proponho a abertura do procedimento concursal seguidamente indicado para provimento de 
cargo de direção intermédia de 3º grau, em regime de comissão de serviço, tendo em atenção 
as disposições legais estabelecidas nos artigos 4º e 13º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, que 
procede à adaptação à Administração Local da lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei nº 64/2011, de 22 de dezembro, bem como o disposto na referida 
estrutura organizacional dos serviços municipais no que respeita aos cargos de direção 
intermédia de 3º grau:------------------------------------------------------------------------------------------------
Concurso de recrutamento para provimento do cargo de direção intermédia de 3º grau do 
Serviço de Zonas Verdes da DAS.----------------------------------------------------------------------------------
Quanto ao posto de trabalho destinado ao provimento do cargo indicado, o mesmo encontra-
se previsto no mapa de pessoal em vigor publicitado na página eletrónica do Município de 
Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do artigo 13º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, o júri de recrutamento dos 
cargos dirigentes é designado por deliberação da Assembleia Municipal, sob proposta da 
Câmara Municipal, sendo composto por um presidente e dois vogais, observando-se as 
seguintes regras: o presidente é designado de entre personalidades de reconhecidos mérito 
profissional, credibilidade e integridade pessoal e os vogais são designados de entre 
personalidades de reconhecidos mérito profissional, credibilidade e integridade pessoal, cuja 
atividade seja ou tenha sido exercida preferencialmente na área dos recursos humanos ou da 
administração local autárquica.------------------------------------------------------------------------------------
Nesta conformidade, proponho, seguidamente, a constituição do júri do referido concurso 
para efeitos de aprovação pela Câmara Municipal que submeterá a respetiva proposta à 
Assembleia Municipal para apreciação e designação por deliberação:----------------------------------
Presidente do júri: Rita Isabel Parreira de Paiva, Chefe da Divisão de Ambiente e 
Sustentabilidade;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Fernando Manuel Mendes Curado, Técnico Superior que substitui o presidente 
nas suas faltas e impedimentos e Domingos Manuel Dias Horta Martins, Técnico Superior;-------
Vogais suplentes: Maria de Fátima Grilo Martins Coveiro e Maria de Fátima Cortes Pinheiro da 
Silva, Técnicas Superiores.-------------------------------------------------------------------------------------------
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Relativamente aos métodos de seleção a aplicar, proponho a realização de uma prova de 
avaliação curricular e de uma prova de entrevista pública, em observância do disposto no nº 1 
do artigo 21º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual e no âmbito do concurso 
indicado para recrutamento do respetivo cargo de direção intermédia de 3º grau.------------------
Encontram-se assegurados os encargos financeiros a suportar com o provimento do cargo em 
causa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos foi o concurso de 
recrutamento para provimento do cargo de direção intermédia de 3º grau do Serviço de Zonas 
Verdes da DAS, colocado à votação e aprovado por unanimidade.--------------------------------------- 
 
 

2.8. – Proposta de prorrogação da aceitação de competências no âmbito 
da descentralização de competências no domínio da educação;------------------ 

 
Na sequência da publicação da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, Lei-quadro da transferência de 
competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, a Câmara 
Municipal de Beja aceitou, nos termos da alínea b) do nº 2 do artigo 4º para o ano 2020 as 
competências no domínio da Educação, como definidas no Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de 
janeiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou a situação de 
Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional da COVID-19 e que, em 11 de março de 
2020, considerou a COVID-19 como uma pandemia;----------------------------------------------------------
2. O Presidente da República declarou o estado de emergência no passado dia 18 de março, 
tendo esta declaração sido renovada nos dias 2 e 17 de abril;---------------------------------------------
3. A Câmara Municipal de Beja se encontra com enormes constrangimentos a nível de recursos 
humanos, em virtude da dispensa da apresentação ao serviço dos funcionários inseridos em 
grupos de risco, da promoção do trabalho à distância, bem como com a implementação de 
rotatividade em alguns setores, que tem limitado a atividade municipal, nomeadamente na 
contratação pública;---------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Foram impostas, no setor da Educação, várias restrições para reduzir o risco de contágio e 
implementadas medidas de prevenção e combate à epidemia, que irão ter um impacto 
significativo no encerramento do ano letivo 2019/2020 e, em consequência, na abertura do 
ano letivo de 2020/2021;---------------------------------------------------------------------------------------------
5. A descentralização de competências na Educação é um processo complexo, que exigirá por 
parte de todos os intervenientes total disponibilidade para que a mesma aconteça com toda 
tranquilidade;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. A Câmara Municipal de Beja enviou, em 27 de abril de 2020, um ofício à Direção-Geral das 
Autarquias Locais solicitando a prorrogação da aceitação das competências no âmbito da 
descentralização de competências no domínio da Educação;----------------------------------------------
7. A DGAL, em 05 de maio de 2020, enviou email em resposta ao ofício nº 2207, de 27 de abril, 
cujo conteúdo se transcreve: “Não se conhecendo, até ao momento, normativo legal que 
altere o disposto na alínea b) do nº 2 do artigo 4º da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, 
conjugado com o artigo 92º da Lei nº 84/2019, de 28 de junho, mediante deliberação do 
órgão competente, pode ser revogada/alterada posição anterior, encontrando-se todos os 
formulários reabertos até 31 de julho para carregamento de novas deliberações 
(designadamente deliberações de não aceitação das competências para o ano de 2020). Tal 
deliberação relevará para efeitos de atualização da lista dos municípios que exercem no ano de 
2020 e bem assim de não processamento de verbas no ano de 2020/2021.”--------------------------
Face ao exposto, para que a transferência de competências ocorra da forma desejada para a 
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Comunidade Escolar, Município e Ministério da Educação, propõe-se a rejeição da aceitação 
das competências no domínio da Educação para o ano 2020, e, por consequência, o 
adiamento da aceitação de competências para 01 de setembro de 2021.---------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, acrescentou que esta fase que se está a 
atravessar não pode, não deve e não será desculpa para tudo mas há situações que devem ser 
avaliadas seriamente e ponderadas relativamente à normal vivência que de facto esta 
pandemia interrompeu. Entre março até agora não tem havido quaisquer reuniões 
relativamente às transferências de competências e, neste quadro, a Câmara Municipal 
solicitou, com carácter de exceção para que esta competência, num ano letivo que tem sido e 
vai ser atípico quando iniciar em setembro, possa ser adiada pelo período de um ano.------------
Assim, considerando que as condições não são as ideais nem as indicadas para aceitar esta 
competência e que existe a perfeita noção que é uma competência difícil, que trará problemas 
e que não irá correr tudo bem no primeiro ano, solicitou-se autorização à senhora Ministra e à 
DGAL, para que a Câmara Municipal de Beja tivesse mais uns meses para se adaptar no sentido 
da transferência poder ser feita em melhores condições.---------------------------------------------------
A DGAL, em 05 de maio de 2020, enviou email informando que a opção é reversível e que pode 
ser revertida. Hoje mesmo, foi recebido um ofício do gabinete da senhora Ministra, 
informando que a questão dos refeitórios escolares passará já a partir de 01 de setembro para 
a esfera da Câmara Municipal por um triénio e que já não pode voltar atrás e portanto não se 
sabe muito bem o que é que vai daqui resultar, isto é, se a autarquia fica com os refeitórios 
escolares e não fica com o pessoal, se ficando com os refeitórios afinal será melhor desde logo 
ficar com o pessoal ou se se pode adiar esta competência por um ano.---------------------------------
Não há qualquer arrependimento da Câmara Municipal de Beja em ter aceite esta 
competência, que fique bem claro, aconteceu foi esta pandemia há uns meses atrás que os 
levou a tomar esta posição, portanto irão aguardar para ver como é que a DGAL e o Ministério 
da Educação resolvem este assunto, disse.---------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Susana Correia (CDU) salientou que infelizmente a situação que vivemos veio de certa 
forma dar razão a todas as reservas que o Grupo da CDU tem em relação a todo este processo 
de transferência de competências. Têm muitas dúvidas e sempre as expressaram da 
capacidade que as autarquias vão ter para gerir toda esta carga que lhes vai cair em cima e que 
resulta, não de uma opção fundamentalmente lógica e natural, mas de uma forma do Governo 
estar a aligeirar a sua carga de competências para cima da administração autárquica que já 
tantas tem e para as quais muitas vezes já tem dificuldades em dar respostas adequadas.--------
Evidentemente que a situação é excecional e as dificuldades serão muito maiores mas não 
deixam de se questionar se mesmo não tendo acontecido esta pandemia tudo teria corrido tão 
bem como era expetável.--------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto irão votar favoravelmente esta proposta mas continuarão a analisar e avaliar 
este assunto e a forma como as transferências irão decorrer, não só na área da educação, mas 
também noutras áreas que foram praticamente impostas às autarquias locais, disse.-------------- 
 
Colocada à votação foi a rejeição da aceitação das competências no domínio da Educação para 
o ano 2020, e, por consequência, o adiamento da aceitação de competências para 01 de 

setembro de 2021, aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------- 

 
A eleita Gina Mateus (BE) apresentou a seguinte Declaração de Voto:-------------------------------
“São conhecidas as profundas reservas já elencadas em reuniões anteriores relativamente ao 
modelo de descentralização aprovado no Parlamento através da Lei nº 50/2018, pelo PS e pelo 
PSD e em especial no que se refere às competências a nível da educação, pois consideramos 
que não estão devidamente acautelados princípios como o da coesão territorial, 



 

Página 19 de 27 
 

subsidiariedade e universalidade no acesso a direitos fundamentais.------------------------------------
Sendo assim, não podíamos deixar de votar favoravelmente a proposta de prorrogação da 
não-aceitação de competências trazida de novo pelo executivo, apesar da nossa total 
discordância com o modo como a Câmara Municipal de Beja conduziu todo este processo. 
Esperamos que desta feita a decisão tomada nesta assembleia seja de facto respeitada.----------
Não podemos deixar de aproveitar esta ocasião e este debate para expressar a nossa grande 
preocupação com as circunstâncias em que decorreu o final deste ano letivo, questão que já 
focamos no documento enviado à Câmara Municipal de Beja no passado dia 12 de maio.--------
A forma como decorreu o processo de ensino aprendizagem neste último período letivo pôs 
em evidência a profunda desigualdade que recai sobre muito/as do/as nosso/as crianças e 
jovens. O facto de não sabermos como decorrerá o próximo ano letivo convoca-nos a todo/as, 
incluindo a Câmara Municipal apesar de não assumir as referidas competências, a envidar 
todos os esforços com o duplo objetivo de superar as lacunas deixadas este ano e garantir de 
facto a universalidade em condições de igualdade para todo/as estudantes. Para isso, 
pensamos ser fundamental a garantia de cobertura total de internet no concelho e o 
apetrechamento das famílias com os meios tecnológicos básicos para fazer face a uma 
eventual repetição de situações análogas às que vivemos este ano. Desta feita não teremos a 
desculpa de sermos apanhados de surpresa pelas circunstâncias.”, disse.------------------------------ 
 
 

2.9. – Proposta de aprovação definitiva da Operação de Reabilitação 
Urbana do Bairro de São Miguel à Estrada da Carocha;--------------------------------- 

 
Tendo terminado o período de consulta pública da Operação de Reabilitação Urbana do Bairro 
de São Miguel à Estrada da Carocha, sem que tivesse sido apresentada qualquer sugestão ou 

reclamação e tendo sido emitido parecer favorável do IHRU, está esta operação de reabilitação 
urbana em condições de ser aprovada em termos definitivos pela Assembleia Municipal.---------  
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos foi a Operação de 
Reabilitação Urbana do Bairro de São Miguel à Estrada da Carocha, colocada à votação e 
aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Proposta de aprovação definitiva do Plano de Intervenção em 
Espaço Rústico da Herdade de Vale de Travessos;----------------------------------------- 

 
Tendo terminado o período de discussão pública da minuta do contrato para planeamento não 
tendo sido registado qualquer reclamação ou sugestão no âmbito da consulta pública da 
proposta do Plano, está o mesmo em condições de ser aprovado pela Assembleia Municipal.--- 
 
Não havendo qualquer pedido de esclarecimentos foi o Plano de Intervenção em Espaço 
Rústico da Herdade de Vale de Travessos, colocada à votação e aprovado por maioria com 2 
contra (bancadas do BE e do PSMCT) e 5 abstenções (bancada da CDU).----------------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) fez a seguinte Declaração:-----------------------------------------------
“Considerando que foi parte ativa na elaboração deste Plano de Intervenção em Espaço 
Rústico com pronúncia através de alguns pareceres não pode participar nesta votação, mas 
naturalmente, se não tivesse envolvido votaria a favor.”, disse.------------------------------------------- 
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A eleita Susana Correia (CDU) apresentou a seguinte Declaração de Voto:-----------------------------
“O Plano de Intervenção em Espaço Rústico da Herdade de Travessos de Baixo reporta-se 
essencialmente à componente edificativa que se destina a assegurar as funções de 
armazenamento, processamento de matéria-prima e acondicionamento de produtos 
intermédios integradas na produção agrícola.------------------------------------------------------------------
A edificação proposta resume-se à construção de instalações/unidades tecnológicas 
estruturadas essencialmente a partir de duas cadeias com vista ao processamento prévio de 
matéria-prima oriunda das atividades relacionadas com a olivicultura e a cultura de amêndoa, 
desenvolvidas pelo grupo empresarial.---------------------------------------------------------------------------
Por outro lado, o espaço de referência direta para a edificabilidade cinge-se a 42,1ha, área do 
prédio onde se localiza, que, só por si, não justifica a dimensão da área de construção 
pretendida, porque as duas unidades tecnológicas a instalar apresentam uma capacidade 
superior às quantidades de produção geradas no respetivo prédio de implantação. Assim, a 
abrangência territorial das unidades tecnológicas revelou-se à partida mais vasta, tendo vindo 
a confirmar-se que a dimensão projetada comportava a produção de matéria-prima de outras 
explorações do grupo empresarial, inclusivamente situadas em outros concelhos, situação 
estruturante que determinou a presente iniciativa de planeamento, a par do facto da área de 
edificação pretendida superar a edificabilidade prevista no Regulamento do PDM de Beja.-------
Face a estas razões e por forma a evitar que a edificabilidade decorresse de maneira 
espontânea e por impulsos desinseridos de um conceito claro de desenvolvimento global das 
atividades com impacte no Concelho, à semelhança de outras situações já ocorridas e que têm 
vindo, com o tempo, a traduzir-se em processos administrativos desadequados a uma boa 
gestão do território, foi prevista a elaboração de um PIER. Deste modo, através do plano foi 
possível definir uma estratégia de promoção de atividades associadas à transformação de 
matéria-prima, acabando por se concluir que este projeto vem reforçar neste domínio a 
centralidade do Concelho. Este foi o âmbito essencial que de facto teria que ser equacionado 
para justificar o enquadramento disciplinador da ocupação e da transformação de uso do solo, 
uma vez que o projeto apresentado foi declarado inicialmente em estado de desconformidade 
com o regulamento do PDM.----------------------------------------------------------------------------------------
Face a estas considerações, o grupo da CDU vota favoravelmente o Plano de Intervenção em 
Espaço Rústico da Herdade de Vale de Travessos de Baixo.”, disse.-------------------------------------- 
 
 

2.11. – Proposta de aprovação de atualização de repartições de 
encargos;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 2656, de 23 de abril de 2020, do Serviço Empreitadas Acompanhamento Técnico, 
informando que nos pressupostos que levaram à adjudicação da empreitada de reabilitação 
do Mercado Municipal, à Lena Engenharia e Construções, S.A., pelo valor de 1.980.000,00 € 
(s/IVA incluído), houve a necessidade de prever os encargos plurianuais a suportar pela 
autarquia face ao prazo estimado para a realização do contrato, tendo sido aprovado em 
reunião de Assembleia Municipal de 27 de dezembro de 2019 a respetiva repartição de 
encargos para 2020 e 2021.-----------------------------------------------------------------------------------------
Na repartição de encargos que foi então proposta previa-se a possibilidade de poder realizar 
cerca de nove meses de obra em 2020, facto que não será possível de concretizar, estando o 
contrato ainda a aguardar o necessário Visto do Tribunal de Contas. Será pois de propor uma 
nova repartição de encargos, considerando a possibilidade de realizar apenas seis meses de 
obra durante o corrente ano.---------------------------------------------------------------------------------------
Deste modo teremos (valores sem IVA incluído):-----------------------------------------------------------------
2020 ……………………………………………………………………………………………………………………. 546.193,80 € 
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2021 …………………………………………………………………………………………………………………. 1.433.806,20 € 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos foi, a atualização de 
repartições de encargos da empreitada de reabilitação do Mercado Municipal colocada à 
votação e aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 2653, de 23 de abril de 2020, do Serviço Empreitadas Acompanhamento Técnico, 
informando que nos pressupostos que levaram à adjudicação da empreitada de reabilitação e 
refuncionalização do edifício da Piscina Descoberta, à Efima – Eficiência, Instalações e 
Manutenção, Ldª/Pentatipo, Ldª., pelo valor de 1.793.105,20 € (s/IVA incluído), houve a 
necessidade de prever os encargos plurianuais a suportar pela autarquia face ao prazo 
estimado para a realização do contrato, tendo sido aprovado em reunião de Assembleia 
Municipal de 25 de novembro de 2019 a respetiva repartição de encargos para 2020 e 2021.---
Na repartição de encargos que foi então proposta previa-se a possibilidade das obras iniciarem 
no primeiro trimestre de 2020, facto que não foi efetivamente possível, estando o contrato 
ainda a aguardar o necessário Visto do Tribunal de Contas. Será pois de propor uma nova 
repartição de encargos, considerando a possibilidade de realizar apenas seis meses de obra 
durante o corrente ano.----------------------------------------------------------------------------------------------
Deste modo teremos (valores sem IVA incluído):-----------------------------------------------------------------
2020 …………………………………………………………………………………………………………………… 611.110,49 € 
2021 …………………………………………………………………………………………………………………. 1.181.994,71 € 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi a atualização de 
repartições de encargos da empreitada de reabilitação e refuncionalização do edifício da 
Piscina Descoberta, colocada à votação e aprovada por unanimidade.--------------------------------- 
 
 

2.12. – Proposta de abertura de concurso público com publicitação 
internacional para aquisição do Serviço para a Exploração dos 
Transportes Públicos e Partilhados de Beja por Contrato de Prestação de 
Serviços;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nos termos da Lei nº 52/2015, de 9 de junho, que aprovou o Regime Jurídico do Serviço 
Público de Transporte de Passageiros (RJSPTP) e Regulamento e Leis nº 75/2013, de 12 de 
setembro e Lei nº 73/2013, de 03 de setembro que estabelecem o regime jurídico e financeiro 
das autarquias locais, comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas, compete à Câmara 
Municipal de Beja, como Autoridade de Transportes Local promover uma Mobilidade Inclusiva, 
Eficiente e Sustentável.-----------------------------------------------------------------------------------------------
As urbanas de Beja são um serviço de importância crucial para o concelho de Beja. A Câmara 
Municipal de Beja no atual quadro de trabalhadores e atendendo ao alto investimento a 
efetuar para garantir níveis de qualidade no serviço, nomeadamente, ao nível do material 
circulante, não tem condições para garantir o funcionamento dos Transportes Urbanos por 
meios próprios sendo necessário preparar um Concurso Público para este efeito.-------------------
Neste sentido foi remetido à Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) o caderno de 
encargos e programa de concurso do procedimento para a “Aquisição do Serviço para a 
Exploração dos Transportes Públicos e Partilhados de Beja” para efeitos de emissão de parecer 
prévio vinculativo, conforme o previsto no Decreto-Lei nº 78/2014, de 14 de maio. A resposta 
da AMT foi enviada à Câmara Municipal de Beja na data de 18 de novembro de 2019 sendo o 
«parecer prévio vinculativo quanto ao lançamento do procedimento positivo, condicionado à 
implementação de algumas determinações referidas no parecer desta entidade» que foram 
introduzidas nos documentos produzidos e agora apresentados para apreciação em reunião de 
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câmara e de assembleia municipal, de acordo com os anexos à presente informação.--------------
Neste contexto, coloca-se à consideração do executivo da Câmara Municipal de Beja a 
abertura de um Concurso Público para a “AQUISIÇÃO DO SERVIÇO PARA A EXPLORAÇÃO DOS 

TRANSPORTES PÚBLICOS E PARTILHADOS DE BEJA”, designado por Urbanas de Beja, de acordo 
com o Programa de Concurso e Caderno de Encargos, que se juntam e que constituem 
documento anexo número três que faz parte integrante da presente ata e que abrange:---------
A exploração dos serviços de transporte público de passageiros urbanos, Urbanas de Beja;------
A gestão do serviço de Transporte a Pedido às freguesias rurais.-----------------------------------------
O novo concurso do “Sistema de Transportes Públicos e Partilhados” pretende acomodar 
reforços da multimodalidade e da intermodalidade, urbana, periurbana e nas articulações com 
a rede municipal e intermunicipal.--------------------------------------------------------------------------------
O serviço tem que ser executado com os veículos necessários para prestar a oferta definida, 
nas 6 carreiras urbanas, ou para o proposto pelos concorrentes, com a garantia de substituição 
de veículos em caso de avaria.--------------------------------------------------------------------------------------
A rede, paragens, horários e frequências são definidos nos Anexos I e II do Caderno de 
Encargos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O tarifário está definido no Anexo III do Caderno de Encargos.--------------------------------------------
Deve ser utilizado o ponto de chegada e correspondência, disponibilizado pela CMB nos termos 
da cláusula 6ª e Anexo IV do Caderno de Encargos.-----------------------------------------------------------
A frota deve cumprir as seguintes disposições:----------------------------------------------------------------
a) estar devidamente licenciado e homologado nos termos da legislação em vigor para a 
atividade de transporte público de passageiros;---------------------------------------------------------------
b) ser de tipologia e caraterísticas adequadas ao serviço que, atendendo às características do 
mesmo nas Urbanas devem, preferencialmente, serem do tipo MINI ou MIDI;------------------------
c) no Transporte a Pedido os veículos devem ter a capacidade mínima de 4 lugares;----------------
d) possuir ar condicionado;------------------------------------------------------------------------------------------
Além destas indicações as URBANAS devem:--------------------------------------------------------------------
e) ter cor uniforme e com logótipo oficial da CMB, a indicar pelo Município no início da 
concessão e válido durante o período da mesma, e identificação da carreira;-------------------------
f) preferencialmente terem piso rebaixado e ser equipadas com dispositivos para melhorar a 
acessibilidade de PMR, nomeadamente, rampas manuais;--------------------------------------------------
g) preferencialmente possuírem dispositivos para o transporte de bicicleta(s) na retaguarda 
dos veículos;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h) ter uma idade média, no máximo, de 11 anos, não se admitindo veículos com idade superior 
a 15 anos durante os 5 anos de vigência do contrato;--------------------------------------------------------
i) utilizar, preferencialmente, veículos com tecnologias amigas do ambiente (ex. veículo elétrico, 

híbrido, gás natural, biogás) e se forem utilizadas unidades a diesel terem motores EURO VI;--------
j) deverão estar equipados com infraestrutura técnica para a instalação de sistema de 
posicionamento global (GPS) com localização em tempo real dos veículos, mudança automática 
de paragens nas consolas instaladas nos veículos e consequente comunicação da recebida 
nestas com o painel eletrónico instalado no interior dos veículos, o sistema deve permitir a 
localização de viaturas e dos atrasos e avanços, monitorização do serviço e informação ao 
passageiro, planeado e em tempo real;--------------------------------------------------------------------------
k) no interior devem dispor de informação visual em painéis eletrónicos de LEDS e sonora com 
a indicação da próxima paragem;----------------------------------------------------------------------------------
l) no exterior devem dispor de painel com indicação da Urbana;------------------------------------------
m) deverão suportar infraestrutura técnica baseada num equipamento de TV (LCD), um 
equipamento multimédia do tipo PC e periféricos adicionais do tipo router/modem;---------------
n) o sistema de áudio dos veículos deve possibilitar a ligação de fontes externas de áudio;-------
o) os assentos dos bancos devem ser almofadados.----------------------------------------------------------
Além destas indicações o Transporte a Pedido:----------------------------------------------------------------
p) poderá evoluir no sentido da disponibilização ao Operador de uma plataforma informática 
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para a gestão dos pedidos e otimização dos percursos;------------------------------------------------------
q) a plataforma mencionada poderá ser utilizada pela CMB ou pelo Operador conforme acordo 
posterior entre as Partes.--------------------------------------------------------------------------------------------
Não são admitidas propostas variantes.--------------------------------------------------------------------------
O prazo proposto para a prestação do serviço, é de 5 anos sem direito a prorrogação, salvo 
haja interesse expresso da CMB tendo em conta uma avaliação geral do desempenho do 
Operador na execução do Contrato e que deve ser exercido com a antecedência de [120] dias 
antes do termo do período de duração inicial ou do período em curso. Neste caso, a 
prorrogação pode ter dois períodos adicionais de 1 (um) ano, nos termos consagrados no n.º 4 
do artigo 4º do Regulamento (CE) nº 1370/2007. Sendo que para efeitos de prorrogação de 
prazo os documentos do procedimento têm que ser novamente submetidos a reunião de 
câmara e de assembleia municipal.-------------------------------------------------------------------------------
O critério de adjudicação e respetiva ponderação estão definidos na cláusula 19ª do Programa 
do Procedimento, de acordo com o seguinte:------------------------------------------------------------------ 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PESO 

Menor encargo da câmara que resulte dos custos da operação calculados na conta 
provisional de exploração (Cláusula 13ª e Anexo IX do Caderno de Encargos) e Anexo I 
do Programa do Procedimento-  

60% 

Qualidade do serviço público – Anexo I do Programa do Procedimento  40% 
 

1. O critério de adjudicação é o da proposta economicamente mais vantajosa para a CMB.-------
2. As propostas serão avaliadas de acordo com a seguinte fórmula:------------------------------------- 

 
3. Os fatores que densificam o critério de adjudicação (entendido como economicamente mais 

vantajoso) enunciado no número anterior são os seguintes:------------------------------------------------
3.1. Menor encargo da câmara que resulte dos custos da operação calculados na conta 
provisional de exploração (Anexo IX do Caderno de Encargos), sendo o valor deste subfactor 
estabelecido de acordo com a seguinte fórmula:-------------------------------------------------------------- 
 

 x 100 

Sendo:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
– valor do subfactor calculado em função da proposta do Operador para a compensação 

necessária para a prestação do serviço, valorado em 60%.-------------------------------------------------
Cofinanciamento – corresponde à compensação que a CMB terá que atribuir ao Operador pela 
prestação do serviço a concurso durante os 5 anos.----------------------------------------------------------
Cofinanciamento = (Custos) – (Receitas)---------------------------------------------------------------------------
Em que:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Custos = (CUR + CTP) = Custos da operação, (Anexo VII do Caderno de encargos)---------------------------
com:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUR - Custos estimados nas Urbanas, durante o período de exploração (5 anos)-----------------------
CTP  - Custos estimados no Transporte a Pedido, durante o período de exploração (5 anos)-----
Receitas= (RUR + RTP) = Receitas (Anexo VIII do Caderno de Encargos)----------------------------------------
com:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RUR – Receitas estimadas nas Urbanas resultantes da venda de bilhetes, passes e das 
comparticipações da CMB e do programa PART, durante o período de exploração (5 anos)---------
RTP – Receitas estimadas no Transporte a Pedido resultantes da venda de bilhetes e das 
comparticipações da CMB e do programa PART, durante o período de exploração (5 anos)--------
3.2. Qualidade  – 40%; calculado de acordo com o ANEXO I do Programa do Procedimento.-------
“  corresponde à pontuação do fator “Qualidade do Serviço Público”, o qual é dado 

pela aplicação da fórmula seguinte:------------------------------------------------------------------------------- 
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 = CERT*12,5% + IMF*25% + QF*25% + BI*25% + WiFi*12,5% 

Em que:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“CERT” certificação;---------------------------------------------------------------------------------------------------
“IMF “ idade média da frota;----------------------------------------------------------------------------------------
“QF” qualidade da frota;----------------------------------------------------------------------------------------------
“BI” venda por comunicação móvel e APP;-----------------------------------------------------------------------
“WiFi” sistemas e aplicações de informação, interação e serviço ao público.---------------------------
O preço base do concurso fixa-se no valor de um milhão e duzentos e oitenta e um mil euros 
(1.281.000,00 €), que se distribui em cinco anos, fixando-se em cada ano de vigência do 
contrato a verba máxima de duzentos e cinquenta e seis mil e duzentos euros (256.200,00 €), 
correspondendo a um montante mensal de vinte e um mil e trezentos e cinquenta euros 
(21.350,00 €), desdobrado num montante fixo de treze mil e quinhentos euros (13.500,00 €), 
justificado pela operação e investimentos nos veículos e sistemas de bilhética e de informação 
ao passageiro, uma verba variável no valor máximo mensal de seis mil e oitocentos e 
cinquenta euros (6.850,00 €), em função dos títulos de transporte vendidos e das 
comparticipações da Câmara Municipal de Beja, IMT e PART e uma verba variável com um 
máximo de mil euros mensais (1.000,00 €) decorrente do serviço de Transporte a Pedido, 
valores aos quais acresce o IVA à taxa legal em vigor.--------------------------------------------------------
O valor mencionado representa ainda contrapartida de um número de passes, até 200 
unidades mensais, que a Câmara Municipal de Beja disponibiliza aos seus trabalhadores.---------
O valor proposto para o preço base exige o Visto Prévio do Tribunal de Contas anteriormente à 
assinatura do contrato.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Propõe-se nomeação do júri com a seguinte composição:--------------------------------------------------
Membros efetivos: 3 técnicos da Câmara Municipal de Beja: Engª Maria Goreti Margalha 
(GGM) – Presidente do Júri; Engº Fernando Curado (DA) e Drª Fátima Cortes (GJ);  e 1 professor 
do Politécnico com conhecimento na área da Gestão: Drª Fernanda Maria dos Santos Pereira;  
Membros suplentes: 2 técnicos da Câmara Municipal de Beja: Engª Rita Paiva e Engº Paulo 
Luís.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Programa de Procedimento e Caderno de Encargos tem que ser apreciado em reunião de 
câmara e de assembleia municipal. A publicação da abertura do concurso público tem que ser 
efetuada nos lugares de estilo (ao abrigo do artigo 37º do CPA) e, nomeadamente, no Jornal 
Oficial da União Europeia.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos foi a proposta de abertura 
de concurso público com publicitação internacional para aquisição do Serviço para a 
Exploração dos Transportes Públicos e Partilhados de Beja por Contrato de Prestação de 
Serviços, colocada à votação e aprovada por maioria com 2 abstenções (bancadas do BE e do 

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

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

 
Presente o Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos da RESIALENTEJO – 
Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M..---------------------------------------------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) referiu que este regulamento não é da autoria do Município 
de Beja e só tem eficácia no território após a sua aprovação nesta Assembleia. Contudo, 
questionou se o mesmo não deveria ter sido submetido à Comissão de Regulamentos para 
análise e informou que, independentemente desta questão e de pessoalmente ter analisado o 
seu conteúdo, o Grupo da CDU votará favoravelmente, disse.--------------------------------------------- 
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O vereador Luís Miranda esclareceu que este processo é demorado, a aprovação foi em 
reunião de câmara em 07 de dezembro de 2018, seguiu-se a discussão pública, a ERSAR 

entretanto emitiu recomendações à posteriori e ao mesmo tempo a RESIALENTEJO – 
Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M., encontra-se em falta por não ter ainda este 
regulamento de serviço sendo o deadline para a sua aprovação até ao final do 1º semestre de 
2020. Ora estando a poucos dias do final do 1º semestre do ano e realizando-se a Assembleia 
Geral da RESIALENTEJO dia 25 de junho é muito importante a sua aprovação para regularizar a 
situação da empresa perante a ERSAR, disse.------------------------------------------------------------------- 
 
Colocado à votação, foi o Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos da 
RESIALENTEJO – Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M., aprovado por unanimidade.------ 
 
Presente o Regulamento de Atribuição de Benefícios Fiscais do Município de Beja e não 
havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos foi o mesmo colocado à 
votação e aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------- 
 
Presente a criação de taxa no contexto da concretização da transferência de competências 
do Estado para o Município Beja, no domínio da autorização de exploração das modalidades 
afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de jogo, nomeadamente rifas, tômbolas, 
sorteios, concursos publicitários, concursos de conhecimentos e passatempos, nos termos do 
Decreto-Lei nº 98/2018, de 27 de novembro.----------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, uma vez que a questão já foi colocada duas 
vezes em reunião de câmara, informou que quem está sujeito ao pagamento desta taxa são 
entidades com fins lucrativos, isto é, uma IPSS ou um clube desportivo que promovam uma rifa 
ou uma tômbola não estão sujeitos a qualquer pagamento, nem sequer o proprietário de 
estabelecimentos que os tenham. Quem distribui o jogo é que na área do respetivo domicílio 
tem de pagar este valor. Acrescentou que não sabe se em Beja existe algum com estas 
características mas é esse promotor que está obrigado a este pagamento se o respetivo 
concelho prever, no âmbito da assunção de competências, esta taxa, disse.-------------------------- 
 
Colocada à votação foi criação de taxa no contexto da concretização da transferência de 
competências do Estado para o Município Beja, no domínio da autorização de exploração das 
modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de jogo, nomeadamente rifas, 
tômbolas, sorteios, concursos publicitários, concursos de conhecimentos e passatempos, nos 
termos do Decreto-Lei nº 98/2018, de 27 de novembro, aprovada por maioria com 2 
abstenções (bancadas do BE e do PSMCT).------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.14. – Proposta de aprovação do Plano Operacional Municipal 2020;------- 

 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos foi o Plano Operacional 
Municipal 2020, aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.15. – Estatuto Direito de Oposição – Relatório de Avaliação Anual;--------- 
 
Considerando o exposto no Relatório de Avaliação, entende-se que foi assegurado o 
cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição no Município de Beja no período a que se 
refere o presente relatório (01-01-2019 a 31-12-2019).--------------------------------------------------------
Assim, e nos termos do disposto no nº 2 do artigo 10º do Estatuto do Direito de Oposição, o 
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presente relatório de avaliação deverá ser enviado à Presidente da Assembleia Municipal e aos 
titulares do Direito de Oposição, para efeitos de exercício do direito de pronúncia.-----------------
Em cumprimento da alínea u) do nº 1 do artigo 35º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro, após 
o exercício do direito de pronúncia dos titulares do Direito de Oposição, este relatório será 
publicado em www.cm-beja.pt.------------------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A eleita Gina Mateus (BE) solicitou, como é referido na página 6 do relatório, que as atas das 
reuniões de câmara sejam enviadas para a Assembleia Municipal.--------------------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) apelou para que, quando a ordem de trabalhos for 
efetivamente extensa, a distribuição da respetiva documentação possa ser feita mais 
atempadamente para poderem em consciência decidir sobre as matérias nela constante 
porque de outra forma não têm maneira de aprofundar algumas questões e por isso ficam 
coibidos até de se pronunciar sobre as mesmas, disse.------------------------------------------------------ 
 
A senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, tomou notas das 
sugestões e irá proceder em conformidade.-------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

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

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

 
Concluídos os trabalhos, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Maria da Conceição 
Guerreiro Casa Nova, deu por encerrada a sessão eram 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 unanimidade em sessão 

ordinária realizada em 28 de setembro de 

2020. 
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