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

 
Pelas dezassete horas e trinta minutos, 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 Susana Helena Bastos Correia 
da Fonseca por António José Curre Barahona, cidadão a seguir na lista de candidatos pela 
Coligação Democrática Unitária à Assembleia Municipal e do Presidente da Junta de Freguesia 
de Santa Clara de Louredo (Luís Miguel da Silva Gaspar) pelo seu substituto legal, Vitória Emilia 
São Pedro Leandro, 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, António José 
Curre Barahona, Bárbara da Conceição Rala Esparteiro, Maria Manuel Candeias Coelho, Jacinto 
Manuel Cristina Franco, 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 Patriarca, André Filipe Modesto Pires, Miguel Machado Quaresma, 
Antónia Luísa Ferro da Silva, Pedro Manuel Vigon Manso Frazão, Gina Alice Esteves Quental 
Mateus, Abílio Joaquim Teixeira, 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, Leonel de Jesus Rato Sousa como Presidente da Junta de Freguesia 
de São Matias, Carlos Manuel Castilho Casimiro como Presidente da União de Freguesias de 
Albernoa e Trindade, Sérgio Manuel Nunes Engana como Presidente da União das Freguesias 
de Salvada e Quintos, António Mestre da Silva Ramos como Presidente da União das 
Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da Feira, Jorge Manuel Marques Parente como 
Presidente da União das Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João Baptista, Julieta de 
Fátima Camões dos Santos Romão como Presidente da União das Freguesias de Santa Vitória e 
Mombeja e José Joaquim Paulino Galhana como Presidente da União das Freguesias de 
Trigaches e São Brissos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Constataram-se as faltas dos eleitos, João Manuel Ildefonso Dias, Cristina Maria da Trindade 
Ferreira Barata e da substituta do Presidente da Junta de Freguesia de Santa Clara de Louredo, 
Vitória Emilia São Pedro Leandro, 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.------------------------------------------------------------------------- 
 
Seguiu-se o ponto 1 da ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------- 
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1. – Período de Intervenção do Público;---------------------------------------------------------- 

 
O munícipe António Martins expôs as seguintes situações relativamente ao Parque Nómada.---
Em matéria de saúde pública, disse, a Câmara Municipal de Beja tem que resolver o mais 
rapidamente possível a situação que se verifica junto ao caminho e principalmente junto ao 
primeiro monte, local onde os habitantes do Parque, não só os que habitam nas barracas mas 
também os que habitam nas casas, vão fazer as suas necessidades fisiológicas. O cheiro é 
insuportável, cada vez se vê mais ratazanas e o lixo acumula-se.-----------------------------------------
Em matéria de sensibilização e como acontece frequentemente os miúdos cuspirem para os 
carros quando estão a passar, pediu que os técnicos da câmara municipal pudessem falar com 
os pais para estes chamarem a atenção dos seus filhos, questão que ainda se torna mais 
pertinente devido à situação que hoje em dia se atravessa.------------------------------------------------
Relativamente ao caminho propriamente dito, e são cerca de 1.000 metros, é urgente 
intervencionar o mesmo porque há alturas do ano em que ele se torna impraticável.--------------
Referiu ainda que as pessoas que vivem naquele parque, de alguma maneira, versam de 
alguma impunidade e ele e os seus vizinhos enquanto habitantes, têm feito aquilo que é 
possível em colaboração com as autoridades. Deu o exemplo que a única operadora que ali 
fornece serviços, no espaço de 10 dias viu os cabos serem cortados três vezes, a PSP foi 
informada e os cabos (cobre para ser vendido) nunca mais foram cortados, contudo, dos sinais 
de trânsito colocados a seu pedido só resta um, porque está fixado a um poste, da porta que 
foi aberta no parque de materiais para roubarem combustível e baterias a ação da câmara foi 
“se devolverem as baterias não se participa”, os contentores do lixo são constantemente 
vandalizados e da área construída há uns anos para albergar os cavalos nem postes nem 
vedação existe, portanto, no seu entender, há que atuar, isto não é uma atitude racista, isto é 
considerar que os direitos devem ser iguais para todos porque quem ali vive e paga os seus 
impostos tem direito a estar em paz e em segurança, aliás, se fosse ele a roubar alguma coisa à 
câmara a atitude não seria com certeza esta, disse.---------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Carlos Agatão, residente no Terreirinho das Peças, nº 8, em Beja, deu 
conhecimento da situação em que se encontra a sua habitação, provocada pela fração que fica 
ao lado, exposição que já fez por diversas vezes em reunião da câmara municipal mas que até 
hoje ainda não foi resolvida.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A munícipe Maria Correia referiu que não é a primeira vez que fala deste assunto ao executivo 
mas é a primeira vez que o irá fazer a esta assembleia e decidiu fazê-lo tendo em conta que 
não basta já o atraso da obra, que iniciou dia 02 de fevereiro, e que está praticamente na 
mesma no que respeita pelo menos à Rua D. Manuel I, como aquilo que aconteceu na passada 
quarta-feira quando um funcionário da EMAS transmitiu às pessoas que ali residem e têm 
negócios que teriam de substituir, às suas custas, a canalização que está nas paredes junto aos 
contadores da água uma vez que, embora tenha sido a empresa a partir a parede para estes 
ficarem expostos, não poderia ser ela a fazê-lo por estar em propriedade privada.------------------
Os comerciantes daquela zona estão com dificuldades financeiras enormes desde fevereiro, 
fartou-se de enviar emails mas do executivo nunca obteve qualquer resposta, a única coisa 
que lhe disseram foi no dia 04 de março que as obras iriam recomeçar no dia 16 de março e 
que provavelmente dentro de dois meses estariam terminadas, pois bem, estamos no final de 
setembro e a situação mantém-se.--------------------------------------------------------------------------------
Hoje, recebeu uma informação, a dizer que iria iniciar outra fase da obra no outro lado da rua 
e aquela contínua parada. Perguntou até quando vai durar esta situação.----------------------------- 
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O munícipe Paulo Nascimento, relativamente ao assunto exposto pelo senhor António 
Martins, e como bombeiro quis acrescentar que todos os dias vão aos arredores do parque 
nómada apagar incêndios o que compromete a utilização dos meios que às vezes fazem falta 
noutros sítios.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posto isto, e na sequência de um pedido que fez há uns tempos atrás nesta assembleia, deixou 
o seu agradecimento ao executivo por já ter instalado a rampa de acesso a uma habitação sita 
na Rua Fonte Mouro.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Em seguida, como pai de um aluno que frequenta o 7º ano da Escola Mário Beirão, quis referir 
que há pelo menos duas turmas que neste momento, com as aulas em curso, não têm manuais 
escolares. Esta situação arrasta-se há quase dois meses, houve um erro burocrático etc., e a 
situação não está resolvida, portanto talvez seja necessário a intervenção do senhor 
Presidente da Câmara ou vereador do pelouro para desbloquear a situação.-------------------------
Por fim e estando as coisas mais calmas recomendou que a Câmara Municipal de Beja 
aproveitasse o momento e removesse discretamente a estátua do esclavagista Raposo 
Tavares, sugerindo até que se falasse com os índios brasileiros e se criasse um monumento em 
homenagem aos índios do Amazonas, porque aquela estátua é uma vergonha para cidade de 
Beja, aliás se o Adolf Hitler tivesse cá nascido de certeza que não teria nenhuma estátua, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, fez as seguintes observações por algumas 
intervenções não terem resposta direta e imediata e também porque não conseguiria 
responder a tudo.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às notas que o senhor António Martins apontou, referiu que embora o 
executivo se desloque ao Parque Nómada com alguma regularidade desconhece algumas das 
situações relatadas mas uma das coisas que está para ser executada é o reforço dos 
contentores e recolha de lixo deixando de haver total desculpa de que não há local para 
colocar o lixo ou que o sítio está sujo, e portanto, espera também que através de alguma 
educação cívica, possa haver sucesso para minimizar os “danos” que as pessoas residentes nos 
montes ali perto sofrem todos os dias. Um dos fatores decisivos para a comunidade de etnia 
cigana e para o município é que as crianças frequentem a escola porque é através da educação 
e persuasão que a nova geração pode adotar outros comportamentos diferentes daqueles que 
têm tido.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Parque de Materiais e ao roubo que no início do ano foi alvo e que custou à 
Câmara Municipal de Beja 16.000,00 €, informou que as pessoas foram filmadas, foi feita 
participação à Polícia de Segurança Pública e a queixa não foi retirada como não foram 
retiradas outras, agora se os julgamentos ocorrem ou não, já não é competência do poder 
local mas sim do poder judicial.------------------------------------------------------------------------------------
Sobre a questão do caminho, é uma matéria que será analisada com a deslocação de um 
técnico ao local uma vez que mil metros não é de facto uma distância significativa, contudo, a 
escassez de saibro no mercado e a dificuldade de o adquirir, faz com que muitas vezes sejam 
as niveladoras a planar os caminhos não se fazendo aquilo que se pretende, nomeadamente 
compactá-los com saibro.--------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou que o Bairro das Pedreiras tem que ser pensado numa escala global com o 
envolvimento da Secretaria de Estado da Habitação do Governo da República e equacionado 
no âmbito da habitação geral em Beja.---------------------------------------------------------------------------
Relativamente às difíceis e muito complicadas obras no Centro Histórico, referiu que é de facto 
uma intervenção que não está a correr como se esperava, o tempo estimado de obra era 
metade daquele que já decorreu e é uma situação que se vai tentando gerir com a empresa 
com a expetativa que esta possa, pelo menos, conclui-la. As garantias que são dadas saem 
sempre furadas, as pessoas em obra são substancialmente menos do que aquelas que constam 
no caderno de encargos e naturalmente que reconhecem a dificuldade que os comerciantes 
daquela zona têm tido. A última informação que o empreiteiro deu em reunião com a Câmara 
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Municipal foi que em 31 de agosto a obra estaria terminada até à entrada da Rua de Alcobaça 
e a verdade é que no final de setembro a mesma está longe de atingir essa artéria. Nesta 
altura, e porque não se esgotou ainda o prazo de um ano, a Câmara Municipal não tem ainda 
qualquer mecanismo para responsabilizar a empresa mas obviamente que não irão conseguir 
concretizar nesse prazo tudo aquilo a que se propuseram no concurso.--------------------------------
Tem a noção que no final aquela zona vai ficar mais apetecível agora que a obra já ultrapassou 
todos os limites já ultrapassou e isto que acabou de dizer é precisamente aquilo que diz ao 
empreiteiro nas reuniões que mantém, contudo, isto não tem feito com que a obra ande mais 
depressa. No futuro, há duas possibilidades que têm de equacionar, uma é quando a Rua D. 
Manuel estiver terminada, rescindir com a empresa por mútuo acordo, outra é manter-se o 
contrato e dar um prolongamento de obra para as ruas seguintes, mas o fundamental é acabar 
a Rua D. Manuel para a situação não se tornar insustentável. Não se atreve a avançar datas 
sob pena das coisas falharem de novo porque a empreitada depende da Câmara Municipal na 
pressão que pode fazer mas não depende da execução que está a ter.---------------------------------
Relativamente às questões do senhor Paulo Nascimento referiu que não tinha conhecimento 
que alguns alunos do 7º ano ainda não tinham os manuais escolares, mas fica a nota para o 
senhor vereador Arlindo ver com os Agrupamentos de Escolas o que é que está a acontecer e 
se ultrapassar essa insuficiência o mais rapidamente possível, disse.------------------------------------ 
 
O vereador Luís Miranda, relativamente à questão da Rua D. Diniz e D. Manuel I, deu 
conhecimento que de acordo com os regulamentos municipais, a substituição da ligação entre 
os ramais de abastecimento de água e os contadores, é da responsabilidade dos moradores 
mas, a EMAS, neste caso, assumiu já que realizará a totalidade dos trabalhos dadas as 
circunstâncias em que tem decorrido a obra.-------------------------------------------------------------------
Relativamente à situação do senhor Carlos Agatão informou que o processo continua com 
algumas dificuldades, o senhor Luís Graça, proprietário da fração contigua e causadora dos 
problemas assumiu com a Câmara Municipal compromissos relativamente aos quais os prazos 
já estão ultrapassados e portanto em última instância, se a situação se mantiver, equaciona-se 
intervir diretamente no assunto, disse.-------------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, como professora e como 
nota tranquilizadora de um pai que está preocupado com os manuais escolares, referiu que o 
que está estipulado é que estas primeiras cinco/seis semanas sejam dedicadas a recuperação 
de aprendizagens do ano anterior que como se sabe decorreu em situações muito anómalas, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao seguinte ponto.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Apreciação e votação das atas nos 2/2020 e 3/2019;--------------------------- 
 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a 
senhora Presidente da Assembleia colocou à votação a ata nº 2/2020, relativa à sessão 
ordinária da Assembleia Municipal realizada em 22 de junho de 2020, que foi aprovada por 
unanimidade e a ata nº 3/2020, relativa à sessão extraordinária da Assembleia Municipal 
realizada em 28 de julho de 2020, que foi aprovada por maioria com duas abstenções, ambas 
distribuídas previamente por todos os eleitos.----------------------------------------------------------------- 
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2.2. – Intervenção dos membros da Assembleia Municipal;------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) apresentou a seguinte Declaração Política:-------------------------
“Para tecer qualquer consideração política sobre a descentralização de competências, 
concretamente na área da educação, é importante analisar esta questão de forma a não se 
prestar a interpretações especulativas e demagógicas, como não raras vezes tem vindo a 
acontecer.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neste sentido, com o maior rigor possível fez referência a este processo de um modo 
minimamente sistematizado.---------------------------------------------------------------------------------------
1 – Há uma questão de princípio que se coloca na génese deste tipo de descentralização de 
competências, aplicado a determinadas áreas específicas, neste caso à educação, que resulta 
da dispersão do serviço que é eminentemente público e que facilmente pode revelar-se um 
bloqueio na concretização de um objetivo constitucional, consagrado no artigo 73º CRP que 
refere:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“1. Todos têm direito à educação e à cultura.------------------------------------------------------------------
2. O Estado promove a democratização da educação e as demais condições para que a 
educação, realizada através da escola e de outros meios formativos, contribua para a 
igualdade de oportunidades, a superação das desigualdades económicas, sociais e culturais, o 
desenvolvimento da personalidade e do espírito de tolerância, de compreensão mútua, de 
solidariedade e de responsabilidade, para o progresso social e para a participação democrática 
na vida coletiva”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
A descentralização, quer a nível das opções financeiras, quer no âmbito dos meios e recursos a 
afetar, incluindo os que têm impacte em termos programáticos, pode refletir-se 
negativamente na qualidade do ensino em relação ao nível da efetivação dos princípios da 
igualdade de oportunidades, da superação das desigualdades económicas, sociais e culturais, 
para não falar da ausência de democraticidade em função do clientelismo político, propiciado 
pela relação de proximidade entre a decisão política e os intervenientes no processo 
educativo. Sobre os primeiros descritores, basta olhar para o ranking anual das escolas e a 
publicação dos resultados, para facilmente se constatar as disparidades territoriais e as 
assimetrias prevalecentes, inclusivamente, entre ensino público e privado. A dispersão da 
decisão sobre a gestão e a afetação diferenciada de recursos, nos planos regional e nacional, 
não nos deve propriamente tranquilizar. Aliás, em experiências de outros países, a este nível 
de ensino, os resultados nem sempre são animadores, com avanços e recuos sucessivos sobre 
as soluções a adotar.--------------------------------------------------------------------------------------------------
2 – Não há evidências fundamentadas tecnicamente para se dizer que o modelo a seguir é 
mais eficiente, porque eficaz, por certo, não vai ser; ou seja, no que se refere ao que poderá 
representar em termos de concretização dos propósitos constitucionais em vigor.------------------
3 – Desconhecem-se o esforço financeiro e os meios administrativos e de gestão necessários a 
assegurar, por parte dos municípios, as funções que agora se desenvolvem em contextos de 
elevada especialização funcional e concentração de recursos e respetivos impactes em matéria 
de economias de escala.----------------------------------------------------------------------------------------------
4 – Estes aspetos são de tal maneira importantes, cuja situação não está devidamente 
equacionada, que no próprio diploma que oficializa a prorrogação para 31 de março de 2022 é 
referida a “necessidade de garantir o sucesso total de um processo de grande complexidade, 
no quadro de enorme exigência e assegurando sempre a melhor qualidade dos serviços 
prestados aos cidadãos”. Aliás, referência que já tinha sido postulada pela senhora Ministra da 
Modernização do Estado, Alexandra Leitão, que tutela as autarquias. Isto significa, da parte das 
instâncias governativas, prudência e a necessidade de esclarecimento de um conjunto de 
questões que inicialmente não tinha sido equacionado.-----------------------------------------------------
5 – Dito isto, importa agora referir a desorientação política e técnica que tem caracterizado a 
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atuação do Executivo Municipal. E neste sentido basta evocar tão-somente os factos.-------------
6 – Foi evocada pelos eleitos da CDU, nesta assembleia por diversas vezes, a necessidade de 
tratar este dossier com extrema prudência e sobretudo sem pressas, na altura levantou-se um 
tsunami de críticas a quem colocou estas legítimas e naturais considerações. Desnecessário 
será dizer que o tempo lhes deu inteira razão.-----------------------------------------------------------------
7 – Inesperadamente na Assembleia de Municipal de 22 de junho, o senhor Presidente da 
Câmara veio solicitar a “prorrogação da aceitação de competências no âmbito da 
descentralização de competências no domínio da educação”, evocando designadamente e 
cito: “Entre março até agora não tem havido quaisquer reuniões relativamente às 
transferências de competências (…) 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”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 – A proposta de prorrogação da aceitação foi aprovada por unanimidade por esta 
assembleia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 – Volvidos dois meses e meio, numa das reuniões de câmara os vereadores da CDU 

questionaram a maioria PS acerca da veracidade de algumas informações vindas a público que 
apontavam para a intenção do executivo municipal dar início ao processo de descentralização 
das competências na área da Educação, estando inclusive a desenvolver alguns procedimentos 
para que esta questão fosse uma realidade já no início deste ano letivo. Ao ser confrontado 
com esta informação, o executivo municipal, pela voz do seu Presidente e do vereador 
responsável pelo pelouro da Educação, não tiveram outra forma senão confirmar que já há 
algum tempo vinham a trabalhar em “surdina”, nomeadamente na aceitação e tratamento de 
questões referentes ao fornecimento de refeições, aos transportes especiais e às atividades de 
enriquecimento curricular. Perante esta situação, pode concluir-se que a deliberação desta 
Assembleia está a ser efetivamente posta em causa, desconhecendo-se o que de substancial 
ocorreu que tivesse justificado a mudança de orientação.--------------------------------------------------
10 – A situação é no mínimo insólita, tornando-se ainda mais incompreensível se 
considerarmos o cronograma dos acontecimentos, destacando-se:--------------------------------------
No dia 05 de maio de 2020, a DGAL enviou um correio eletrónico informando que a opção é 
reversível e que pode ser revertida;-------------------------------------------------------------------------------
No dia 22 de junho tem lugar a solicitação da prorrogação da aceitação de competências à 
Assembleia Municipal, mediante justificação do senhor Presidente da Câmara, tendo sido 
aprovada por unanimidade;-----------------------------------------------------------------------------------------
No dia 23 de julho ocorreu uma conferência de imprensa do Conselho de Ministros 
acompanhada de comunicado, que dava conta que foi aprovado naquele órgão o decreto-lei 
que prorroga até 31 de março de 2022 o prazo de transferência das competências para os 
órgãos municipais e para as entidades intermunicipais nos domínios da educação e da saúde;--
No dia 12 de agosto foi publicado o Decreto-Lei nº 56/2020 com o Sumário: “Prorroga o prazo 
de transferência das competências para as autarquias locais e entidades intermunicipais nos 
domínios da educação e da saúde”;-------------------------------------------------------------------------------
Menos de 18 dias depois, há conhecimento de iniciativas que consubstanciam na prática a 
aceitação de competências na educação, que vinculam âmbitos de intervenção do Município, 
mas também juntas de freguesia, em inteira desconformidade com o formalismo da 
deliberação tomada anteriormente pela Assembleia Municipal.------------------------------------------
Naturalmente, que estas circunstâncias levam-nos a uma situação de perplexidade devido:------
Ao desrespeito institucional no âmbito das relações entre a Câmara e a Assembleia;---------------
À falta de democraticidade na tomada de decisões, quer no âmbito do funcionamento da 
Câmara, na medida em que os vereadores CDU pronunciaram-se com base em informações 
oriundas do exterior, quer com base no desrespeito pela deliberação da Assembleia;--------------
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Ao escapismo funcional, dado que são tomadas decisões que envolvem outros órgãos do 
Poder Local, nomeadamente as juntas de freguesia, que se veem confrontadas com 
intervenções, no âmbito das quais podem não ter estado envolvidas, em termos de 
concertação financeira e técnica que determinadas funções destas entidades exigem;-------------
Às informações que são veiculadas por diversas entidades sobre deficiências nos serviços de 
funcionamento das escolas, que remetem para a falta de planeamento e de articulação da 
Câmara Municipal de Beja, nomeadamente com as Juntas de Freguesias, e as Escolas Básicas 
do 1º Ciclo;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À pressa de implementar o pacote da descentralização, quando é reconhecido que este dossier 
não é fácil de concretizar, tanto mais em tempo de pandemia.--------------------------------------------
Face ao exposto e atendendo à atuação inconsequente do executivo camarário que acaba por 
prejudicar a comunidade escolar e por arrastamento as próprias famílias, a CDU está a 
ponderar apurar a legalidade do processo de tomada de decisão, bem como as consequências 
e resultados decorrentes da falta de planeamento, dos estrangulamentos de gestão registados 
e de insuficiências de meios disponíveis para o exercício das respetivas competências.”, disse.-- 
 
O eleito António Barahona (CDU) apresentou a seguinte Declaração Política – Contra a falsa 
democratização da CCDR e pela exigência da regionalização:---------------------------------------------
“A CCDR é uma estrutura desconcentrada do Estado, sem autonomia política, administrativa e 
financeira, dependendo das orientações e opções do governo, sendo que o primeiro-ministro 
tem, de acordo com o decreto-lei, a prorrogativa de demitir o presidente da CCDR caso este 
não cumpra os objetivos e orientações definidas centralmente.------------------------------------------
O chamado processo de “democratização” das CCDR, com a eleição (prevista para o dia 13 de 

outubro deste ano), do Presidente e Vice-Presidente, decorre do acordo de 2018 entre PS e PSD 

e representa um simulacro e uma forma de adiamento do inadiável e cada vez mais necessário 
processo de regionalização constitucionalmente consagrado. Estes dois partidos foram, e 
continuam a assumir-se, como principais responsáveis pela inviabilização em concreto, por 
todos os meios, da regionalização em Portugal.---------------------------------------------------------------
Para nós, conhecendo outras preocupações e visões sobre a questão, bem como elementos 
contraditórios e dúvidas naturais no contexto, temos como opinião que elas nãos nos devem 
levar a desviar a atenção do elemento principal que é de natureza política e não de 
oportunidade ou instrumental – o de estarmos perante uma mistificação de conceitos e um 
logro, apresentando a desconcentração como sinónimo de descentralização, iludindo a 
natureza distinta entre ambas e procurando em soluções desconcentradas um fator de 
redução da exigência de uma descentralização, adiando mais uma vez a Regionalização.----------
Independentemente da consideração ou simpatia de cada um de nós sobre os candidatos, o 
processo eleitoral atípico e a natureza da estrutura, devem obrigar-nos a dar maior valor ao 
elemento político e da sua denúncia, optando em coerência pelo voto em branco quer para o 
presidente, quer para o vice-presidente - cujos colégios eleitorais são distintos – como a opção 
que melhor vinca o distanciamento ativo da manobra em curso.”, disse.------------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE) apresentou a seguinte Moção – Saudação à Escola Pública:-------------
“A Escola Pública foi uma das primeiras instituições da Democracia a ter de responder 
rapidamente à pandemia da COVID-19, criando um ensino não-presencial de emergência a 
partir dos recursos pessoais dos professores e dos alunos, e servindo de apoio à comunidade 
através do acolhimento dos filhos dos trabalhadores dos serviços essenciais e das refeições 
que continuou a fornecer aos beneficiários da ação social escolar;---------------------------------------
Reveladas as limitações e os riscos sociais, pedagógicos e psicológicos do ensino a distância, a 
Escola Pública teve de se preparar, mesmo com recursos limitados, para receber milhares de 
crianças e jovens em condições de segurança neste ano letivo que agora se inicia. O regresso 
ao ensino presencial é hoje um consenso na sociedade portuguesa, tão grande ou maior do 
que aquele que levou ao seu encerramento. Mesmo sabendo que há riscos no regresso, que 
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há dúvidas, pior seria a certeza de uma geração sem educação.------------------------------------------
As escolas, as direções, os profissionais de educação estão a fazer tudo o que está ao seu 
alcance para garantir que o ano letivo decorre nas melhores condições possíveis. No entanto, 
são evidentes as dificuldades: a instabilidade criada por um corpo docente envelhecido com 
milhares de professores pertencentes a grupos de risco; a falta de funcionários provocada por 
uma portaria de rácios desadequada e cujo reforço devido à pandemia ainda não chegou às 
escolas; o desafio de adaptar os espaços físicos às necessidades de distanciamento, objetivo 
muitas vezes não atingido pela dimensão das turmas que não se coaduna com a das salas de 
aula, inclusive nas escolas do nosso concelho.-----------------------------------------------------------------
É inegável que a tarefa dos Agrupamentos de Escolas e Escolas não agrupadas seria facilitada 
se Escola Pública estivesse apetrechada com docentes mais jovens, com reforço da 
contratação de professores e um plano do Governo que permitissem a redução do número de 
alunos por turma e a adaptação das escolas ao contexto da pandemia, especialmente se não 
se puder manter o ensino presencial, preocupação evidente quando se assiste ao número 
crescente de vítimas de COVID-19. A pandemia mostrou que o investimento na Escola Pública, 
além de um desígnio, deve ser uma prioridade nacional.----------------------------------------------------
Assim, a Assembleia Municipal de Beja reunida a 28 de setembro de 2020, ao abrigo do artigo 
25º, nº 2, alíneas j) e k) do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, delibera:----------------
1. Saudar a mobilização e o empenho da Escola Pública na resposta aos desafios lançados pela 
pandemia da COVID-19, demonstrando uma vez mais o seu papel essencial no cumprimento 
dos ideais democráticos da igualdade e da justiça social;---------------------------------------------------
2. Saudar os professores e as professoras, os profissionais não-docentes, as alunas e os alunos 
e as suas famílias pelo esforço coletivo para garantir a missão pedagógica e comunitária da 
Escola Pública.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Declarar o compromisso desta autarquia na defesa da Escola Pública e no apoio a todos os 
Agrupamentos de Escolas para enfrentar os desafios da pandemia de COVID-19.”, disse.---------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção foi a Moção colocada à votação e aprovada 
por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A eleita Gina Mateus (BE) apresentou a seguinte Moção – Para a instituição efetiva das 
Regiões Administrativas:--------------------------------------------------------------------------------------------
“Considerando que:---------------------------------------------------------------------------------------------------
a) As CCDR são organismos periféricos da administração central sob a tutela de ministérios das 
áreas da Coesão Territorial, Ambiente e Autarquias Locais, que gerem fundos comunitários, 
prestam apoio técnico às autarquias e associações de desenvolvimento regional.-------------------
b) Com o Decreto-Lei nº 27/2020, de 17 de junho aprovado pelo PS e pelo PSD, existe a 
possibilidade de partidarização de todo este modo de funcionamento.---------------------------------
c) A Eleição do presidente é efetuada por um colégio eleitoral composto pelos eleitos 
autárquicos da área territorial abrangida pela Comissão de Coordenação, no entanto, nenhum 
autarca foi eleito com atribuição desta competência e, por tal, não representa a população 
para esta votação. Assim, esta eleição distorce a legitimidade democrática de um sufrágio 
direto e universal.------------------------------------------------------------------------------------------------------
d) Mesmo partindo do princípio da representatividade dos autarcas, como é afirmado no 
documento, este argumento também se torna inválido e ilegítimo porque o decreto aponta 
para uma eleição a decorrer no mês de outubro, precisamente a um ano de eleições 
autárquicas que, com certeza, alterará o quadro político-partidário dos eleitos.---------------------
e) É elegível qualquer cidadão com uma única premissa (grau de licenciatura). No entanto, como 
qualquer candidatura a presidente tem que ser subscrita, pelo menos por 10% dos membros 
do colégio eleitoral, somente os apoiados pelos partidos maioritários terão essa possibilidade.-
f) Existe aqui uma entorse à democracia, na medida em que o condicionante eleitoral 
efetivamente retira a capacidade eletiva a quem não estiver a coberto dos partidos 
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maioritários e, por conseguinte, impede a pluralidade de candidaturas, configura para o BE 

uma inconstitucionalidade.------------------------------------------------------------------------------------------
g) Todo o processo de auscultação às bases autarcas, como o grande trunfo democrático, cai 
por terra com o Artigo 3º I ponto 2, alínea d) … os mandatos do presidente e vice-presidentes 
cessam por deliberação do governo, mediante resolução do conselho de ministros… --------------
h) Esta é uma visão centralizadora de exercício do poder, que em nome da dita 
descentralização amarra os autarcas eleitores ao espírito dessa visão.----------------------------------
i) No caso dos vice-presidentes o processo é designado como eleição interpares, mas na 
verdade, não passa de uma indicação dos presidentes de câmara – luta fratricida pela maioria 
partidária na região. Tem de existir um acordo de nome entre os titulares das pastas 
ministeriais da Coesão Territorial, que propõe, e do Ambiente e Autarquias Locais que dão o 
aval.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
j) Para além destes reparos pontuais ao espírito da lei, temos uma crítica estrutural aos 
intentos do decreto, porque estamos perante uma perspetiva distorcida de poderes 
intermédios com a intenção deliberada de não efetivação de algo que está consagrado na 
Constituição Portuguesa desde 1976, a Regionalização.-----------------------------------------------------
k) Esta visão compartilhada entre o governo e o Presidente da República tem vindo a ser 
politicamente acertada no sentido de encapotar a Regionalização e, mais uma vez, não 
cumprir o exigido no Artigo 236º da Constituição da República que no seu ponto 1 diz: No 
continente as autarquias locais são as freguesias, os municípios e as regiões administrativas.----
Assim, a Assembleia Municipal de Beja reunida a 28 de setembro de 2020, ao abrigo do artigo 
25º, nº 2, alíneas j) e k) do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, delibera:----------------
Recomendar, às legítimas instituições da República, que se avance, o mais rapidamente 
possível, para o processo de instituição efetiva das Regiões Administrativas, prevista na 
Constituição desde 1976.”, disse.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, pediu a palavra apenas para fazer uma 
pequena correção à Moção, nomeadamente no que se refere ao Regulamento Eleitoral e onde 
o Bloco de Esquerda diz que só os grandes partidos podem apresentar candidatos a presidente 
e vice-presidente porque têm de ter 10% das assinaturas, esclarecendo que não é assim, ou 
seja, podem ser 10% do colégio eleitoral ou partidos políticos com representação no colégio 
eleitoral e nesse caso sem querer dizer que concorda com este modelo, o PEV ou BE, podem 
apresentar candidatos sem terem uma única assinatura, disse.------------------------------------------- 
 
Colocada à votação, foi a Moção rejeitada com 15 votos contra (bancada do PS), 14 votos a 
favor (bancadas do BE, PSMCT e CDU) e 1 abstenção (bancada do PSD).----------------------------------- 
 
A eleita Margarida Patriarca (PS) apresentou a seguinte Declaração de Voto:-------------------------
“O trabalho de uma CCDR não é determinado pela sua origem, ou seja, pelo facto de serem 
estruturas de administração central, mas sim pela enorme importância que têm na articulação 
com todas as autarquias da sua abrangência territorial.-----------------------------------------------------
As eleições que irão decorrer no próximo mês de outubro, são mais um passo na consolidação 
do relacionamento intrínseco que deve existir, trabalho de equipa, saber estar e ouvir, ser 
ouvido e partilhar angústias e desafios é importante para que todos possamos caminhar para o 
mesmo sentido.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
A aplicabilidade dos fundos comunitários nas regiões, apenas ganham escala e relevância se 
for através de uma visão estratégica e concertada entre todas e para todas as autarquias 
através das CCDR’s que deixarão de ser presididas por alguém nomeado pelo Governo mas sim 
eleito democraticamente por todos os eleitos que representam a vontade do povo.---------------
A existência das CCDR’s não são um entrave para a Regionalização. As eleições que se 
avizinham são sim um reforço para a autonomia do Poder Local, assim como a transferência de 
competências do Poder Central para a Administração Local.-----------------------------------------------



 

Página 10 de 25 
 

Até então, a nomeação do Presidente da CCDR era feita pelo partido do poder e a partir de 
outubro de 2020 esse mesmo Presidente será o resultado da reunião de consensos de todos os 
municípios de cada uma das Regiões que os integram. Pela primeira vez teremos eleitos de 
consenso maioritário a acompanhar as negociações de fundos estruturais, que estão a 
decorrer em Bruxelas, num claro exercício de representatividade local e singular de cada 
Região.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estas são pois eleições de extrema importância, não nos deixem distrair por lutas demasiado 
iguais para um assunto sério e com especificidades próprias e complexas.-----------------------------
Sendo verdade que a Regionalização é uma carência estrutural, também é igualmente verdade 
que a descentralização e a democratização impressas nas eleições para as CCDR’s são passos 
importantes no reforço da competência e elevação de cada uma das regiões em causa.-----------
Estes momentos, não fazem colocar de lado uma possível Regionalização no futuro, mas sim 
reforçar as competências necessárias de uma Região no presente para os desafios que 
enfrentamos de desenvolvimento económico, social, ambiental e até por vezes de valores 
humanos que atualmente atravessamos.------------------------------------------------------------------------
Assim, o voto contra do Partido Socialista, resulta pelo conteúdo apresentado e não pela 
recomendação tida e indicada no final da Moção pelo Bloco de Esquerda.”, disse.------------------ 
 
A eleita Gina Mateus (BE) apresentou a seguinte Moção – Atribuição automática da Tarifa 
Social da Água e Resíduos:------------------------------------------------------------------------------------------
“Considerando que:---------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Perante a crise pandémica da COVID-19, houve necessidade de alterar hábitos para proteção 
de todo/as com acréscimo das medidas de higiene pessoal e social;-------------------------------------
2. Muitas famílias deste concelho, como de todo o país, se confrontam com dificuldades 
crescentes para atender às novas exigências económicas e sociais, sendo já bem evidentes as 
consequências de uma crise económica e social traduzidas em desemprego e redução de 
rendimentos;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. A situação de carência económica, provocada ou agravada pelos efeitos económicos e 
sociais da pandemia COVID-19 que ainda vivemos faz com que muitas famílias tenham 
dificuldades em cumprir o pagamento das despesas fixas, entre elas a fatura de água;-------------
4. 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;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. 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;---------
6. 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.---------------------------------------
7. 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, pelo que já em julho a 
deputada do Bloco de Esquerda e o deputado do Movimento PSMCT solicitaram a sua aplicação 
automática;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. 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 
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;---------------------------------------------------------------
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9. 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 
808,00 €, acrescido de 50% por cada elemento do agregado familiar que não aufira qualquer 
rendimento, até ao máximo de 10”;------------------------------------------------------------------------------
10. 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.--------------------------------------------------------
11. 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);-----------------------------------------------------------------------------------------
12. A automatização da Tarifa Social da Água poderá beneficiar 2265 agregados familiares, 
sendo que o número de agregados familiares potencialmente beneficiários pode ser obtido 
através dos dados dos atuais beneficiários da Tarifa Social da Energia por concelho, uma vez 
que a automatização implica que o município use os mesmos critérios de atribuição da Tarifa 
Social da Energia para a atribuição da Tarifa Social da Água.-----------------------------------------------
Assim, a Assembleia Municipal de Beja, reunida a 28 de setembro de 2020, ao abrigo do artigo 
25º, nº 2, alíneas j) e k) do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, delibera:----------------
Recomendar 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 Ana Horta (PS) referiu que logicamente o Grupo do Partido Socialista está bastante 
preocupado com as famílias do Concelho de Beja que, devido à pandemia e não só, se 
encontram em situações muito vulneráveis sejam elas económicas ou sociais, contudo, 
relembrou que atualmente os beneficiários do Cartão Social já têm redução de 50% no 
tarifário e sendo esta uma questão técnica que deve ser objeto de um estudo mais 
aprofundado para não colocar em causa a sustentabilidade da EMAS, E.M., irão abster-se na 
votação desta Moção, disse.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação, foi a Moção aprovada por maioria com 15 abstenções (bancada do PS e do 

PSD).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Ana Horta (PS) apresentou a seguinte Declaração Política:--------------------------------------
“O Grupo do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Beja, vem apresentar a presente 
declaração política subordinada ao tema: “O Parque Fluvial de Cinco Reis “.--------------------------
No passado dia 24 de julho foi inaugurado, pela Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, 
o Parque Fluvial de Cinco Reis, um projeto promovido pela Câmara Municipal de Beja, pelo 
Turismo do Alentejo e Ribatejo e pela EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do 
Alqueva. O projeto foi financiado pelo Programa Valorizar.------------------------------------------------
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O Parque Fluvial de Cinco Reis tornou-se assim, numa zona de recreio balnear de eleição, 
possibilitou a criação de um conjunto de atividades paralelas que promovem o local e permitiu 
assim, tirar partido das suas inúmeras potencialidades. A Praia Fluvial de Cinco Reis tem todas 
as caraterísticas ambientais, de segurança e de conforto necessárias ao bem-estar dos seus 
visitantes. Oferece ainda, um conjunto de infraestruturas acessíveis, o que lhe permitiu 
conquistar o galardão de Praia + Acessível 2020.--------------------------------------------------------------
O Parque Fluvial possui um centro de atividades náuticas (canoagem, vela, stand up paddle, entre 

outras), parque infantil e embarcadouro. Na envolvente da albufeira existe um circuito de 
manutenção e, futuramente irá existir um parque de merendas arborizado.--------------------------
A concessão do bar existente foi atribuída à CerciBeja e serve de apoio às restantes atividades. 
Possui instalações sanitárias e posto de primeiros socorros.-----------------------------------------------
Devido à Pandemia por SARS-CoV – 2, na época balnear de 2020 é permitida uma utilização 
média diária de 800 banhistas. Este número foi atingido em alguns dias de acordo com a 
consulta da app InfoPraia.-------------------------------------------------------------------------------------------
Felicitamos o executivo da Câmara Municipal de Beja e as restantes Entidades por esta 
importante infraestrutura que acrescentou valor ao Baixo Alentejo e em especial para ao 
concelho de Beja, permitindo aumentar a oferta, para aqueles que optaram por fazer praia 
sem terem de se deslocar para zonas balneares mais distantes.------------------------------------------
A época balnear na Praia fluvial da Cinco Reis teve o seu início a 24 de julho, após a sua 
inauguração é o seu término para o dia 30 de setembro de 2020.----------------------------------------
No balanço realizado até ao momento, e estamos apenas a 3 dias do encerramento da época 
balnear, não há qualquer registo de ocorrências graves e esperemos que assim continue. O 
Parque Fluvial de Cinco Reis torna-se assim, num novo espaço seguro e aprazível no Baixo 
Alentejo.”, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Antónia Luísa Silva (PS) apresentou a seguinte Saudação:----------------------------------------
“O Grupo do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Beja, vem apresentar a presente 
saudação subordinada ao tema: “Ocorrência de um minitornado na cidade de Beja, 
consequências e prontidão no restabelecimento da normalidade“.--------------------------------------
Como é do vosso conhecimento, no passado dia 18 de setembro, cerca das 11 horas da manhã, 
a cidade de Beja foi vítima da ocorrência de um minitornado, que deixou marcas profundas de 
destruição, o que muito lamentamos, não se verificando, felizmente, nenhum dano humano.---
Os locais mais afetados pela intempérie foram: o Regimento de Infantaria I, o Parque de Feiras 
e Exposições Manuel Castro e Brito, afetando alguns dos pavilhões, a Escola Mário Beirão, a 
zona comercial do Continente (à saída para Serpa), Rotunda do Pastor, e nos Bairros, de Mira 
Serra, Saibreiras e Pelame, deixando marcas de verdadeira devastação, ao nível da queda de 
árvores, danificação de viaturas e telhados e de estruturas que voaram ao sabor do agreste 
vento que se fez sentir.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Fomos afrontados por um minitornado, que embora regularmente se apresente com uma 
dimensão e duração mais reduzida do que outras intempéries, pode levar a grandes 
destruições por onde passa, durante alguns minutos, que mais parecem horas, como os 
bejenses podem testemunhar.-------------------------------------------------------------------------------------
Devido às alterações climáticas, surgem cada vez mais fenómenos naturais deste género, 
aumentando os riscos ambientais, e consequentemente, aumentando a ocorrência de 
desastres naturais, cujos resultados se traduzirão em prejuízos de vária ordem.---------------------
Tratam-se de ocorrências inevitáveis, em que o Homem nada pode fazer para as combater, 
nem tão pouco mitigar as suas consequências. Partindo da impossibilidade, de evitar e travar 
semelhante catástrofe, as mesmas têm de ser enfrentadas de uma forma equilibrada, evitando 
o pânico nas populações e exigindo uma atitude de prontidão na resposta a dar, tendo sido o 
que se verificou na nossa cidade.----------------------------------------------------------------------------------
Assim, o Grupo do Partido Socialista da Assembleia Municipal, reunido em sessão ordinária no 
dia 28 de setembro de 2020, saúda todos aqueles que participaram ativamente na reposição 
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da normalidade da cidade, pela sua atitude de reação imediata, de competência e 
solidariedade, que tão bem caracteriza os baixo alentejanos. Um agradecimento muito 
particular: aos Bombeiros Voluntários de Beja e às corporações de Bombeiros dos Concelhos 
vizinhos que se deslocaram para apoiar; À Polícia de Segurança Pública; aos Serviços da 
Proteção Civil Municipal e Distrital; a todos os funcionários da Câmara Municipal de Beja, 
Divisão de Serviços Operacionais; Divisão de Ambiente e Sustentabilidade e Divisão de Ação 
Social;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De saudar todos os que trabalharam no local, mas também aqueles que não se mostraram mas 
que na retaguarda asseguraram um apoio fundamental ao momento que se viveu.-----------------
Às equipas operacionais das Juntas de Freguesia Urbanas; às outras autarquias que se 
disponibilizaram para apoiar; à equipa de jardinagem da Santa Casa da Misericórdia de Beja; e 
a todos os munícipes que no domínio privado, contribuíram para a prossecução dos trabalhos.   
A Todos um Bem-Haja!------------------------------------------------------------------------------------------------
Não sendo esta uma forma simpática de aprendizagem, ficamos todos cientes de que a única 
coisa que se pode fazer em prol da prevenção, será a mudança de  atitude de todos nós, face à 
questão ambiental, no sentido de combater as alterações climáticas, seguindo as medidas 
estabelecidas mundialmente,  para o efeito, e adaptando os nossos hábitos, a estilos de vida 
mais saudáveis.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terminamos com uma frase de Einstein “É imperativo pensar o futuro, para que ele não nos 
surpreenda fatalmente.”, disse.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) propôs a aprovação do seguinte texto, que configurará uma 
Moção de todos os eleitos da Assembleia Municipal, a enviar, caso seja aprovada, ao Conselho 
de Administração do Hospital José Joaquim Fernandes, tendo em conta o momento difícil que 
o mesmo está a atravessar, para dela dar conhecimento a todos os profissionais:-------------------
“Face à situação de pandemia que está a assolar os profissionais de saúde dos serviços do 
hospital José Joaquim Fernandes de Beja, os eleitos da Assembleia Municipal de Beja 
manifestam a todos a sua solidariedade perante as circunstâncias de flagelo com que se 
debatem e agradecem toda a dedicação que demonstram e o sentido de dever com que 
desempenham as respetivas atividades profissionais, muitas vezes, realizadas em contextos 
dificílimos de trabalho.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Desejam a todos uma rápida recuperação bem como a saúde de todos os seus familiares”, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação, foi a Moção aprovada por unanimidade.-------------------------------------------- 
 
O eleito Jacinto Franco (PS) informou que o Grupo de Trabalho criado por esta Assembleia para 
análise e apreciação dos processos de desenvolvimento da agricultura, especialmente os 
relativos às culturas intensivas e super-intensivas, reconhece que neste momento há um 
atraso na conclusão do Relatório Final. No entanto, informa a Assembleia que foram já 
realizadas quatro sessões de trabalho temáticas de discussão pública, foram realizadas várias 
reuniões de esclarecimento técnico e foram enviados ofícios a solicitar elementos adicionais a 
várias entidades.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neste momento, o Grupo de Trabalho, encontra-se a elaborar o Relatório Final para 
apresentar na próxima Assembleia Municipal. Os atrasos relacionados com a sua conclusão 
estão essencialmente relacionados pela atual situação pandémica provocada pelo novo 
coronavírus SARS-CoV-2 que dificultou a receção das respostas das entidades e que para o 
grupo são de extrema importância bem como as sessões de trabalho, disse.-------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à ordem do dia.---------------------------------- 
 



 

Página 14 de 25 
 

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

 
 

3.1. – Relatório da Atividade Municipal e questões ao executivo 
municipal;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O eleito Manuel Custódio (PS) felicitou o executivo da Câmara Municipal de Beja pela 
excelente iniciativa que tem vindo a promover junto das freguesias rurais com o Programa 
Beja Descentraliza, mostrando assim que é possível replicar e melhorar as boas práticas do 
passado, nomeadamente nas Semanas Abertas promovidas pelo executivo de Jorge Pulido 
Valente e constatando-se ser esta iniciativa do agrado da esmagadora maioria da população 
residente nessas localidades. Já houve intervenções em Baleizão e Cabeça Gorda e estão a 
decorrer outras em Albernoa e Trindade. Este tipo de atividades era desejado desde há muito 
pelas populações, não só para poderem transmitir de viva voz e no local o que ambicionam ver 
realizado de forma a proporcionar-lhes um melhor bem-estar, como para verem ser 
executadas diversas correções de obras feitas num passado recente, algumas delas com claros 
objetivos eleitoralistas em que o investimento foi efetuado mas sem os resultados desejados.--
Perguntou ao executivo o que é que está a pensar intervencionar em cada freguesia mesmo 
naquelas em que foram efetuados alguns investimentos significativos e até quando o 
pretendem fazer, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) considerou que esta intervenção é claramente um favor que 
estão a prestar ao senhor Presidente da Câmara para, nesta sessão, dar-lhe voz sobre o 
trabalho realizado ou previsto realizar nas freguesias e evidentemente isto não tem mal 
nenhum, contudo, há um apontamento que não pode deixar de referir, nomeadamente que 
estas iniciativas não são novidade nem nenhuma inovação institucional porque já no tempo do 
Presidente Carreira Marques elas se faziam, portanto, há que haver mais seriedade e olhar-se 
para todos os eleitos aqui presentes e sentir um pouco de pudor relativamente à forma como 
os tratamos e foi neste sentido que apelou para se ter um pouco mais de rigor naquilo que se 
diz, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito Manuel Custódio (PS) respondeu ao eleito Miguel Quaresma dizendo que não aceita 
lições de ética nem de comportamento da sua parte, porque se alguém ouve coisas que às 
vezes são demasiado óbvias expostas por sua excelência o eleito Miguel Quaresma durante o 
tempo que lhe apetece e ninguém o interrompe, não venha agora dizer que por se fazer uma 
intervenção é para a Câmara Municipal se pronunciar. A CDU foi executivo a esmagadora 
maioria dos mandatos, nunca fez isso? não está a perceber onde é que o eleito quer chegar, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que a expetativa é fazer uma 
freguesia por mês até final do mandato com interrupção eventualmente em dezembro e 
janeiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às intervenções que irão fazer as mesmas são analisadas caso a caso porque as 
necessidades das freguesias são diferentes, contudo quis deixar muito claro que durante o 
tempo que estiverem nas freguesias não farão tudo, em política nunca está tudo feito, as 
aldeias nunca estarão perfeitas como a cidade está longe de estar e há uma coisa que não se 
pode fazer, nomeadamente abrir fissuras entre a cidade e as freguesias rurais, isto é, cada vez 
que se faz intervenções na cidade as freguesias apontarem o dedo e vice-versa. O concelho é 
muito grande, não se consegue estar em todo o lado e não se conseguirá resolver tudo mas 
em cada sítio que passarem deixarão as coisas um pouco melhor, disse.------------------------------- 
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A eleita Gina Mateus (BE) começou por fazer uma pequena introdução relativamente ao facto 
de por duas vezes a prorrogação da transferência de competências ter sido aprovada por 
unanimidade na Assembleia Municipal, a pedido do senhor Presidente da Câmara Municipal, 
confirmando-se afinal essa transferência já para este ano letivo, como constatou pelo 
Relatório da Atividade Municipal, concordando no fundamental com a posição expressa 
anteriormente pela CDU.---------------------------------------------------------------------------------------------
Em seguida colocou as seguintes questões/preocupações:-------------------------------------------------
A primeira preocupação refere-se à existência e divulgação por todos os elementos das 
comunidades educativas dos planos de contingência das diferentes escolas/unidades 
orgânicas;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outra questão que muito os preocupa tem a ver com o facto de as medidas implementadas 
não terem evitado a sobrelotação de algumas salas de aula, existindo no nosso concelho 
espaços escolares onde nem sequer está garantido o distanciamento de 1 metro entre 
aluno/as;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Colocando-se a possibilidade bastante realista de se ter que enveredar em escolas ou em 
turmas por ensino misto ou mesmo totalmente à distância, já se pode garantir que não se 
voltarão a repetir as situações de desigualdade registadas no ano letivo transato? É para evitar 
isso que na página 28 é referido “Apoio aos alunos carenciados através da cedência dos 
computadores do Projeto Sucesso na Escola”? Nesse caso há uma cobertura total dessas 
situações? E no que se refere ao acesso à internet, essencial para concretizar o ensino à 
distância, uma vez que possibilita a continuidade da interação do/a docente com o/as 
aluno/as?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No relatório é referida a implementação de um projeto de sinalização na cidade, sendo 
referidos vários instrumentos e que a informação foi facultada em diversas línguas. Em algum 
desses instrumentos foi colocada informação em braille, conforme já solicitaram por diversas 
vezes?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao relatório da EMAS, gostariam de obter mais esclarecimentos no que respeita 
aos incumprimentos de valor paramétrico da qualidade da água em Beringel; Cabeça Gorda e 
São Matias, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à questão do projeto de 
sinalização na cidade, referiu que a informação em braille estava na sinalética turística mas 
estava de uma forma impercebível, dai a empresa ter corrigido, isto é, tirou alguma estética às 
vinte e uma peças montadas e às duas que estão por montar mas o braille ficou facilmente 
legível pelas pessoas invisuais.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Arlindo Morais, relativamente aos planos de contingência, informou que os 
mesmos já tinham sido realizados em maio. Todos os circuitos e zonas de isolamento já tinham 
sido estabelecidas e agora em agosto e setembro foram reajustadas. Foi proposto aos 
Agrupamentos nº 1 e 2 a realização de testes e todos os docentes e não docentes foram 
testados mais perto do início do ano escolar propositadamente para que se houvesse algum 
caso o poder isolar imediatamente.-------------------------------------------------------------------------------
O Município disponibilizou os seus serviços para fazer a sinalética e fornecê-la às escolas, 
disponibilizou a Engª da Proteção Civil para junto, sobretudo dos coordenadores de 
estabelecimento, articularem medidas que pudessem ser implementadas no sentido de 
melhorar a segurança de todos.------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à cedência de computadores o Município de Beja, no início de abril, abriu a 
porta do seu projeto escolar que tem desenvolvido por todas as escolas, e aquilo que 
transmitiu aos diretores foi que todo esse material estaria disponível para alunos do Escalão A 

e B sendo a prioridade para alunos do 12º ano que estariam em final de ciclo para poderem 
entrar no ensino superior e para alunos de ensino profissional para poderem progredir no seu 
curriculum, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Relativamente às questões da EMAS o vereador Luís Miranda solicitou autorização para que o 
Diretor Executivo da empresa pudesse esclarecer as mesmas.-------------------------------------------- 
 
O Engº Rui Marreiros, esclareceu que de facto a EMAS tem alguns incumprimentos crê que em 
Beringel e São Matias mas nada de significativo.--------------------------------------------------------------
Em São Matias, foi detetado pela Entidade Gestora em Alta, Águas Públicas do Alentejo, um 
problema de nitratos, que é um parâmetro conservativo, e que foi intervencionado de 
imediato para o anular, contudo, depois por Lei aparece registado na Entidade Gestora em 
Baixa, nomeadamente a EMAS mas obviamente não oferece qualquer perigo nem para a 
distribuição nem para a saúde pública.---------------------------------------------------------------------------
A qualidade da água é perfeitamente garantida, o índice de controlo de qualidade é acima de 
99%, existe o Programa de Controlo de Qualidade da Água que exige um conjunto de 
parâmetros físico-químicos, microbiológicos e outros que têm de ser monitorizados e para 
além deste, como garantia de qualidade, existe também há muito tempo um Plano de 
Prevenção que é executado com análises diárias, portanto, a qualidade da água distribuída é 
absolutamente garantida e na eventualidade de ser detetada qualquer circunstância que 
mereça alguma intervenção, essa é feita no imediato, isto sem prejuízo de haver aqui ou ali 
pequenas situações que como disse atrás correspondem a uma percentagem ínfima e que 
estão muito longe sequer de por em causa qualquer parâmetro legal relativamente à 
qualidade da água.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Estes resultados são disponibilizados online para o público em geral nos sistemas de 
informação da EMAS, são enviados para a Câmara Municipal, Junta de Freguesias, ao mesmo 
tempo que são controlados, e bem, pela Autoridade Regional de Saúde através de um 
programa paralelo designado Vigilância Sanitária e enviados também para a Entidade 
Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos que, quando deteta algum incumprimento, atua 
imediatamente, coisa que em Beja não acontece há largos anos.-----------------------------------------
Referiu ainda que estes resultados são colocados neste relatório por considerarem que faz 
parte do dever de informação e transparência da EMAS e porque também é a atenção que os 
serviços operacionais dão ao controlo da qualidade da água, disse.-------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção ou esclarecimentos passou-se ao ponto seguinte.--- 
 
 

3.2. – Proposta de aprovação da Operação de Reabilitação Urbana do 
Flávio dos Santos;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O eleito Pedro Frazão (CDU) fez a seguinte intervenção:-----------------------------------------------------
“A ARU (Área de Reabilitação Urbana) do Flávio dos Santos constitui uma iniciativa que vem do 
executivo anterior, inserida no regime jurídico da reabilitação urbana.---------------------------------
O posicionamento da CDU é manifestar o seu voto favorável tendo em conta as opções 
contempladas no âmbito do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana previsto para a 
delimitação do espaço integrante da ARU.-----------------------------------------------------------------------
Dado que a ORU se assume como um meio instrumental para a concretização das iniciativas 
inscritas no programa da ARU e cingindo-se à estratégia consagrada no PDM de Beja, é 
importante que no âmbito dos projetos a desenvolver a intervenção se salde numa filosofia de 
reabilitação de qualidade, incluindo componentes de salvaguarda dos valores mais 
importantes e representativos do espaço urbano que marcaram uma época importante do 
urbanismo da cidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Neste sentido, é relevante referir que há dois níveis claros a considerar, nomeadamente:--------
Os objetivos gerais, de ordem estratégica, e as propostas estruturais para o enquadramento da 
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iniciativa de reabilitação;---------------------------------------------------------------------------------------------
As soluções concretas a adotar, que se cingem a opções de conceção específicas, que têm 
cabimento no âmbito dos projetos a implementar.-----------------------------------------------------------
O que a CDU está hoje a considerar e que levou à ponderação de votar favoravelmente, 
corresponde ao primeiro nível considerado, ou seja, aos princípios e conteúdos de ordem 
estratégica que compõem a ORU.”, disse.----------------------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação, foi a Operação de Reabilitação Urbana do Flávio dos Santos, aprovada por 
unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

3.3. – Propostas de aprovação definitivas de Planos de Intervenção em 
Espaços Rústicos;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
O PIER da Herdade da Fonte dos Frades esteve em discussão pública até dia 3 de julho, 
conforme aviso nº 7625/2020, publicado em Diário da República, 2ª série de 12 de maio.--------
Durante esse período, não foram apresentadas quaisquer reclamações, observações ou 
sugestões relativamente á propostas do PIER.------------------------------------------------------------------
Dia 5 de julho pelas 22h31m e pelas 22h52m foram rececionados dois emails respetivamente 
da “Solidariedade Imigrante Portuguesa” e da “Coordenadora Distrital do Bloco de Esquerda” 
que no âmbito dessa discussão pública apresentaram a sua pronuncia sobre o Plano.--------------
Apesar de terem sido apresentadas fora do prazo considerou-se de analisar as questões 
apresentadas por cada uma das entidades que se manifestou e colocar o assunto à decisão 
superior.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exposição apresentada pela “Solidariedade imigrante Portuguesa – Associação para Defesa 
dos Direitos dos Imigrantes”:--------------------------------------------------------------------------------------
No que se refere ao âmbito do PIER, a questão levantada nesta exposição está relacionada com 
a preocupação relativamente às questões de habitabilidade dos trabalhadores imigrantes que 
residem em contentores junto às albufeiras.-------------------------------------------------------------------
De facto, o relatório do plano, nas páginas 47 e 48 refere que “…Não caraterizada 
detalhadamente nas tabelas anteriores, por à data desta caraterização não haver qualquer 
ocupação no local, neste espaço faz-se normalmente a instalação de construções temporárias, 
contentores contemplando cerca de 40 dormitórios, 3 contentores de duche, 3 contentores de 
balneários e 8 contentores de cozinha...” Designam essa área como de “acolhimento de 
instalações de apoio ocasional a trabalhadores”.--------------------------------------------------------------
Esta situação foi detetada pela equipa municipal de acompanhamento ao Plano, na sequência 
de uma visita ao local e de imediato foram tomadas medidas para que no plano ficasse bem 
claro que a situação verificada era ilegal e não legalizável.-------------------------------------------------
Neste sentido a situação ficou identificada no relatório como uma existência na data da 
elaboração do plano mas não como uma pré-existência e os documentos da proposta do plano 
não permitem claramente a sua regularização.----------------------------------------------------------------
Assim, na planta de implantação o local está identificado como AC2 - “Outras áreas de apoio à 
exploração agrícola propostas” não tendo sido identificada nenhuma “área de apoio à 
exploração agrícola existente”, como acontece por exemplo no AC1 exatamente por não se 
reconhecer qualquer legitimidade ao que está instalado no local.----------------------------------------
Nesse AC2, de acordo com o quadro de áreas associado à planta de implantação e que 
constitui um anexo ao regulamento, o uso das edificações admitidas é o de “instalações 
agrícolas e de apoio à exploração” e o regulamento do Plano, nomeadamente o seu artigo 16º 
vem esclarecer que “…admitem-se exclusivamente. Armazéns, a construção de uma 
infraestrutura de apoio à caça e a requalificação e infraestruturação para acolher usos 
associados ao regime de exploração das culturas agrícolas, sem caracter residencial, 
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nomeadamente de apoio aos trabalhadores agrícolas, desde que autorizadas pelas entidades 
competentes…”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por outro lado o artigo 12º do Regulamento, nas suas alíneas g) e h) refere que são interditas 
“As construções de novas edificações fora dos locais identificados para o efeito na planta de 
implantação do Plano como Assento de Lavoura, Instalações tecnológicas Programadas e 
Outras áreas de apoio Agrícola “ e “a instalação de construções temporárias (contentores) 
independentemente do uso admitido.”.-------------------------------------------------------------------------
Assim conjugando tudo o que foi referido e que consta nas peças fundamentais do Plano, 
conclui-se que; as instalações temporárias existentes não são legais nem são legalizáveis. No 
AC2 em concreto não se admite a construção de edifícios com fim residencial, apenas se 
admitindo edificações de apoio aos trabalhadores sem esse fim, como por exemplo cantina, 
balneários, posto de enfermagem. Não se admitem quaisquer outras edificações que não 
estejam claramente identificadas em planta e com áreas e usos definidos nos quadros de 
edificabilidade. Não se admitem, na área do plano, construções temporárias.------------------------
Deste modo, pensamos terem sido acauteladas as questões que foram colocadas na exposição 
apresentada não sendo necessário fazer qualquer aditamento ao plano.-------------------------------
Quanto à situação que se verifica atualmente, o plano identifica-a mas não viabiliza, 
permitindo enquadrar as medidas que a Câmara Municipal queira tomar.-----------------------------
Coordenadora Distrital do Bloco de Esquerda:----------------------------------------------------------------
Esta entidade manifesta preocupação relativamente aos efeitos sobre o ambiente de 
intervenções efetuadas no território afetando áreas de RAN, de REN, linhas de água, a 
qualidade da água, dos solos, o património arqueológico, em resumo o PDM de Beja. Levanta 
ainda dúvidas sobre a legalidade das unidades industriais construídas e preocupação 
relativamente à proposta de implantação de unidades industriais em área de RAN.-----------------
Finalmente colocam as mesmas preocupações relativamente àquilo que designam como área 
de acolhimento de Instalações de apoio ocasional a trabalhadores junto às albufeiras, o que já 
se considera respondido no ponto anterior.--------------------------------------------------------------------
As edificações levadas a cabo nesta área de intervenção, com exclusão das construções 
temporárias já anteriormente referidas, foram sendo licenciadas pela Câmara Municipal de 
acordo com o que o PDM, em cada altura permitia, recorrendo a declarações de interesse 
municipal aprovadas pela Assembleia Municipal que as permitia enquadrar no regime de 
exceção que a anterior versão do PDM previa, e perante a emissão de autorizações das 
entidades que em cada caso tinham que se pronunciar em função das condicionantes que 
abrangiam cada intervenção. Na tabela 6.1.2 das páginas 51 a 56, encontra-se a referência a 
cada edificação e à sua situação legal, se era existente ou se foi objeto de nova construção ou 
de ampliação e nestes últimos casos a referencia aos processos camarários de licenciamento. 
Conforme se pode verificar da análise dessas tabelas apenas de 8652m2 da área dos pátios de 
fermentação que foram executados sem licenciamento e que tem um processo de legalização 
na Câmara Municipal, não pode ser efetivamente legalizado, porque, contrariamente ao que 
aconteceu em outras intervenções na propriedade, não foi obtida a necessária autorização 
para inutilização de solos da RAN, pela respetiva Autoridade Regional.----------------------------------
Esta situação, as alterações que se estavam a realizar na propriedade e que não careciam de 
licenciamento municipal mas que não seriam compatíveis com o PDM e ainda o facto de 
termos sido colocados perante o facto de se ter constatado a pretensão de continuar a ampliar 
esta unidade industrial, levaram a considerar que a solução adequada para avaliar os efeitos 
das alterações, efetuadas e a propor no território, seria a elaboração de um PIER.-------------------
Este PIER foi sujeito a um processo de Avaliação Ambiental Estratégico no qual foi, durante a 
execução do plano e antes da sua aprovação, descritos e avaliados os eventuais efeitos do 
plano, sobre o ambiente.---------------------------------------------------------------------------------------------
Esta avaliação consta do relatório ambiental que constitui uma das peças do plano e teve 
parecer das entidades com responsabilidades ambientais.-------------------------------------------------
Nesse relatório ambiental é efetuada a avaliação estratégica dos efeitos do plano para o fator 
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de sustentabilidade “ Valores Naturais Paisagísticos e Patrimoniais” e identificadas as medidas 
de minimização dos efeitos negativos e recomendações de modo a potenciar e otimizar 
algumas das oportunidades identificadas.----------------------------------------------------------------------- 
De acordo com o estipulado na Lei os planos serão acompanhados na sua concretização pelas 
entidades com responsabilidades específicas, entidades essas que são identificadas também 
nesse relatório ambiental, assim como identificados nos indicadores a serem utilizados para 
essa monitorização.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Pensa-se que face ao exposto se pode considerar estar acautelado o acompanhamento dos 
efeitos do plano, no qual a Câmara Municipal tem um papel importante.------------------------------
A questão da arqueologia está contemplada nesta avaliação de efeitos e na identificação das 
medidas de minimização, estando a análise desta componente baseada num estudo de 
impacte Patrimonial que resultou de um trabalho de prospeção arqueológica dos 630ha da 
herdade da fonte dos frades e que constitui o anexo II da Relatório Ambiental.----------------------
Por último considera-se de fazer referência à existência de instalações tecnológicas 
programadas no espaço agrícola. Esta opção foi a solução encontrada para permitir futuras 
edificações necessárias ao desenvolvimento da unidade industrial já instalada, definindo desde 
já o plano as suas áreas máximas e implantações no território, mas cuja concretização 
dependerá sempre de uma justificação caso a caso para avaliação da sua pertinência por parte 
da Entidade Regional da Reserva Agrícola que terá obrigatoriamente que se pronunciar 
previamente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Este PIER foi acompanhado com o máximo rigor pela equipa técnica da Câmara Municipal e 
pelas entidades externas identificadas para efeito nomeadamente; a Comissão de 
Coordenação da Região do Alentejo, a Agencia Portuguesa do Ambiente, a Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção Civil, a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do 
Alqueva, a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, a Direção Geral de Energia e 
Geologia, a EDP, Distribuição – Energia, a Infraestruturas de Portugal, a Direção Geral de 
Agricultura a Desenvolvimento Rural e a Direção Regional de Cultura do Alentejo.------------------
Os pareceres finais favoráveis emitidos fazem parte deste processo que esteve em discussão 
pública e que se encontra em fase de aprovação.-------------------------------------------------------------
Considera-se estarem salvaguardadas as preocupações manifestadas na exposição 
apresentada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Não tendo sido rececionado, no email da Câmara Municipal, a exposição efetuada pela 
Associação Sistema Terrestre Sustentável – Zero, por motivos relacionados com a capacidade 
dessa caixa de correio, a mesma não foi considerada na ponderação das exposições e 
reclamações apresentadas, no âmbito da discussão pública.-----------------------------------------------
Tendo a entidade participante o comprovativo da sua entrega dentro do prazo a mesma terá 
que ser analisada o que justifica a presente informação e a reposição deste procedimento na 
fase de análise do resultado da discussão pública.------------------------------------------------------------
Considera-se de referir que a decisão de elaboração deste PIER, assim como os seus termos de 
referência, estiveram em consulta pública, entre 03 e 17 de junho de 2019 publicada pelo 
aviso nº 8983 do Diário da República de 23 de maio, para apresentação de propostas ou 
sugestões para serem tidas em atenção na concretização do plano.-------------------------------------
Seria nesse período que teria sido útil a apresentação destas preocupações para que tivessem 
sido avaliadas no decurso do processo de elaboração.-------------------------------------------------------
No entanto, considera-se que as questões colocadas estão salvaguardadas conforme se pode 
verificar nas respostas que a equipa deu aos aspetos técnicos elencados na exposição 
apresentada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resta ainda fazer as seguintes considerações ao conteúdo dessa exposição.--------------------------
As intervenções efetuadas, ao longo dos últimos anos pela De Prado nas propriedades que 
atualmente integram a área de intervenção deste PIER, encontravam-se, quando foi decidido 
dar início à sua elaboração, regularizadas no que se refere ao licenciamento municipal, com 
exceção de algumas das áreas ocupadas com os fermentadores. Estes licenciamentos foram 



 

Página 20 de 25 
 

efetuados com base no regime de exceção que o PDM admitia uma vez reconhecido, pela 
Assembleia Municipal, o interesse municipal das pretensões.---------------------------------------------
A decisão de elaborar o plano foi motivada pela intenção manifestada pelo proprietário de 
edificar novos espaços fundamentais para o funcionamento das atividades já instaladas, e pelo 
entendimento da parte da Câmara Municipal, que a dimensão deste empreendimento e o seu 
eventual desenvolvimento necessitaria de ser previamente planeado, avaliadas as suas 
implicações e definidas as medidas de minimização de impactos que estas intervenções 
sempre introduzem no território.----------------------------------------------------------------------------------
A elaboração do plano, que se entendeu sujeitar a um estudo de impacto ambiental, permitiu 
assim, avaliar todas as intervenções no território e não só as que estão sujeitas a 
licenciamento municipal. Nesta análise, participaram em várias reuniões gerais e setoriais as 
seguintes entidades, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, 
Agência Portuguesa do Ambiente, Instituto para a Conservação da Natureza e Florestas, 
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, Direção Geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, EDIA, Direção Regional de Cultura do Alentejo, EDP – Distribuição, 
Infraestruturas de Portugal, Direção Geral de Geologia e Energia, Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil.----------------------------------------------------------------------------------------
Estas entidades, que acompanharam o plano, emitiram o parecer final favorável à versão que 
agora se propõe para aprovação e que resultou do consenso que foi possível estabelecer entre 
todas as sensibilidades e interesses envolvidos no processo.----------------------------------------------
Assim, o Plano estabelece, as regras que deverão ser respeitadas para o desenvolvimento do 
projeto, adequando as regras gerais de um plano estratégico como é o PDM ao pormenor de 
um projeto, regras essas aprovadas nas condições definidas pelas entidades competentes que 
se pronunciaram sobre o plano e sobre o modo como a Câmara Municipal deve fazer o 
acompanhamento e monitorização do seu desenvolvimento.---------------------------------------------
As correções que tiverem de ser efetuadas para dar cumprimento ao plano fazem parte desse 
acompanhamento e das medidas de tutela administrativa que a Câmara Municipal terá que 
tomar para lhe dar cumprimento mas, salvo melhor opinião, não pode nem deve ser 
confundido com o processo de aprovação do mesmo até porque será essa aprovação que 
permitirá de forma mais clara legitimar a tomada dessas medidas.--------------------------------------
Por último considera-se de referir que esta estratégia de elaboração de PIERs em situações em 
que é necessário fazer a aproximação de orientações estratégicas do PDM à realidade de 
projetos, que a Câmara Municipal considera terem interesse para o desenvolvimento do 
Concelho não foi unicamente efetuado para este caso, tendo sido já concluídos outros PIERs, 
como por exemplo o da Malhadinha e de Vale Travassos, e estão em curso outros, como o da 
Mingorra, o da Vila Galé, o do Telheiro, o da Figueirinha e o da Navarra.-------------------------------
Face aos esclarecimentos efetuados pela equipa e ao teor da presente informação considera-
se que continuam a estar reunidas as condições para a aprovação do Plano.-------------------------- 
 
O eleito Afonso Henriques (CDU) fez a seguinte intervenção:----------------------------------------------
“Depois de uma análise breve dos Planos de Intervenção em Espaço Rústico, com base nos 
documentos submetidos, é importante deixar algumas considerações sobre estas matérias.-----
Referências gerais:----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – Não se pode deixar de referir que a opção que tem vindo a ser seguida desde há vários 
anos pelo Município de Beja de elaborar diversos PIER é correta.-----------------------------------------
Assim, recorre-se a um instrumento de planeamento quando se esgotam os limites das 
intervenções baseadas na figura do projeto, porque em causa estão processos de 
transformação importantes que condicionam a ocupação do espaço e principalmente a 
conjugação de diferentes usos do solo.--------------------------------------------------------------------------
2 – O resultado é inegavelmente positivo, por se passar a conhecer melhor o território, por se 
equacionar e deixar claro os impactos sobre os diversos sistemas que compõem o espaço rural 
e principalmente por constituir um exercício de conciliação de valores e interesses existentes 
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no território.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 – Dito isto, é importante apresentar algumas questões resultantes da análise dos 
documentos, que correspondem a matérias não essenciais que, naturalmente, não 
condicionam o voto favorável da CDU, mas que assumem alguma relevância para poderem vir 
a ser consideradas como elementos a ter em consideração na fase de implementação dos 
planos nos próximos anos.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Plano de Intervenção em Espaço Rústico da Fonte dos Frades:------------------------------------------
1 – A opção de não criar zonas de acolhimento com carácter residencial na exploração para 
albergar trabalhadores deslocados é correta, importando que esta postura faça “doutrina” 
para situações futuras. Neste sentido, é importante, o mais urgente possível, acabar com a 
ilegalidade inerente à instalação dos contentores localizados junto a uma das duas albufeiras 
existentes no prédio.--------------------------------------------------------------------------------------------------
2 – Face a esta medida, seria importante que os serviços do Município relacionados com as 
questões sociais acompanhassem o realojamento dos trabalhadores, privilegiando que a 
função habitacional ocorra prioritariamente em aldeias do Concelho, como forma de contribuir 
para a revitalização destes núcleos urbanos.-------------------------------------------------------------------
3 – Aproveita-se também esta oportunidade para manifestar a importância do Município 
acompanhar, na medida do que for possível, as condições em que vivem os imigrantes que 
trabalham no Concelho. Para melhorar os níveis de coesão e integração social, particularmente 
no espaço rural.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 – Relativamente ao património arqueológico presente na exploração, dada a sua relevância 
enquanto valor histórico e cultural e tendo em conta situações anteriores ocorridas no 
Concelho em outros sítios arqueológicos, é importante deixar uma recomendação sobre o 
acompanhamento de evolução da implementação do PIER, para que o principal sítio seja 
devidamente preservado e, se possível, proceder a algumas beneficiações com a finalidade de 
promover no futuro o aprofundamento e estudo do local.-------------------------------------------------
5 – As albufeiras existentes no espaço de intervenção do PIER são um importante recurso para 
promover o equilíbrio biofísico na exploração e favorecer a biodiversidade, lamentavelmente 
esta valia não foi suficientemente reconhecida nas análises realizadas e nas propostas 
apresentadas. Neste sentido, é importante ganhar o promotor para cuidar melhor das 
albufeiras inclusivamente promover uma reserva mínima de água que possibilite que a função 
ambiental seja mantida e, se possível, até reforçada.--------------------------------------------------------
6 – Da análise de imagens do Google Earth, é possível constatar que o espelho de água tem 
vindo a diminuir, situação que não foi suficientemente equacionada no estudo ambiental e 
que deve merecer especial atenção em sede de acompanhamento de execução do plano, 
inclusivamente porque têm sido objeto de deposição de entulhos. Neste sentido, é importante 
também ganhar o promotor para levar a efeito um arranjo paisagístico simples, mas com 
expressão na envolvente das albufeiras, através da plantação de vegetação adequada, sem 
envolver grandes custos de instalação e de manutenção. Sobre esta matéria é importante 
referir o enquadramento do PDM de Beja, que identifica, em relação às zonas de proteção das 
bacias e alimentação das albufeiras, como usos e ocupações interditas (artigo 93º do 

regulamento): “ações potencialmente geradoras de poluição sobre as águas subterrâneas ou 
superficiais, ou que provoquem alterações significativas nas condições naturais de drenagem 
para as albufeiras”.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Plano de Intervenção em Espaço Rústico da Herdade da Mingorra:------------------------------------
1 – Dos documentos analisados é possível evidenciar que houve uma preocupação de 
desenvolver a componente de intensificação agrícola compatibilizando usos, nomeadamente 
com a conservação dos valores existentes na área da Zona de Proteção Especial de Castro 
Verde e com a valorização do património construído, através da recuperação de edificações, 
que genericamente constituem exemplares ainda preservados da arquitetura tradicional 
alentejana, prevendo que sejam utilizadas na promoção do turismo.----------------------------------- 
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2 – Em termos de sustentabilidade, estão assegurados os mínimos exigíveis, sendo necessário 
na fase de implementação, os serviços do Município, em parceria com o Instituto de 
Conservação da Natureza e das Florestas e, em matéria de património, com a Direção Regional 
de Cultura, organizarem processos de avaliação do estado de realização do Plano.----------------- 
Plano de Intervenção em Espaço Rústico do Hotel Vila Galé – Santa Vitória:------------------------
1 – Este é um plano que se insere numa das áreas mais condicionadas do Concelho, tendo 
como objetivo desenvolver um projeto turístico, de certa forma inovador, a partir de um 
conceito interessante de conjugar as funções hoteleiras com a animação turística, orientadas 
para o segmento dos casais com filhos, crianças e adolescentes. Dado que a oferta deste 
produto se estrutura em torno de permanências no território enquadradas em atividades de 
animação, o estabelecimento de protocolos de sustentabilidade é essencial, devido à inserção 
da Zona de Intervenção do PIER na ZPE de Castro Verde e a proximidade da área de influência 
do Plano de Ordenamento da Albufeira do Roxo.-------------------------------------------------------------
2 – Esta envolvente foi considerada em termos de ordenamento funcional, sendo necessário, à 
semelhança dos outros PIER, que a execução do plano seja devidamente acompanhada pelo 
Município.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, o Grupo da CDU votará favoravelmente os planos apresentados.”, disse.-------- 
 
A eleita Fernanda Pereira (PSD), perguntou se houve alguma evolução relativamente à questão 
dos contentores ilegais e ilegalizáveis que servem de alojamento aos trabalhadores referida no 
PIER da Fonte dos Frades porque a informação que tem mas que não confirmou, é que os 
mesmos continuam a ser utilizados, portanto, gostaria de saber se isto corresponde ou não à 
verdade, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE) fez a seguinte intervenção:--------------------------------------------------------
“No âmbito da consulta pública da proposta de Plano de Intervenção em Espaço Rural (PIER) na 
Herdade da Fonte das Frades, propriedade do Grupo De Prado, a Coordenadora Distrital de 
Beja do Bloco de Esquerda colocou algumas questões que consideramos pertinentes. As 
questões então colocadas refletem dúvidas e problemas que a análise da declaração de voto 
dos vereadores da CDU em sede de reunião da Câmara e o parecer emitido pela Associação 
Zero só vieram reforçar.----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Assim esta proposta de PIER pretenderia regular e ordenar a intervenção naquela área da 
freguesia de Baleizão legalizando à posteriori uma série de atropelos ambientais, económicos e 
sociais. Contudo, não nos parece que as propostas avançadas se traduzam em intervenções 
tendentes a superar os problemas causados, sobretudo a nível ambiental (é o caso dos danos 

causados nas albufeiras, nas galerias ripícolas e na qualidade da água);-----------------------------------------
2. Verifica-se, de facto, a continuidade da aposta em modelos de exploração intensiva e super-
intensiva mesmo em zonas que apontariam para outras formas de exploração mais de acordo 
com o PDM como se regista naquelas englobadas em espaço agro-silvo-pastoril, mais 
promotoras da biodiversidade e com impactos mais positivos a nível social e das relações de 
trabalho;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Consideramos preocupante o alargamento previsto das unidades industriais já construídas – 
complexo do lagar de azeite e unidade de descasque e embalamento de amêndoa em zona de 
exploração agrícola, pelo que deveriam ter sido equacionadas outras soluções para o 
desenvolvimento das atividades de caráter industrial;-------------------------------------------------------
4. Em relação ao património arqueológico, já prejudicado por intervenções anteriores, 
achamos que as medidas propostas a seu respeito nos oferecem poucas garantias da 
preservação do espólio ainda existente. Consideramos ainda que num modelo de 
desenvolvimento integrado, respeitador dos diversos recursos existentes no território, 
importava incluir medidas de valorização do património arqueológico existente promovendo 
uma exploração integrada, diversificada e promotora das diversas valências (agrícolas, mas 

também ambientais e culturais).--------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Do ponto de vista social, não resulta desta proposta um crescimento sustentado do número 
e da qualidade do emprego gerado, uma vez que as atividades ligadas às monoculturas 
intensivas e super-intensivas se baseiam em mão-de-obra precária, na maior parte das vezes 
subcontratada em condições laborais e habitacionais desumanas. Estas considerações ganham 
consistência ao verificarmos que se encontra previsto, na Área de Acolhimento de Instalações 
de apoio ocasional a trabalhadores, a instalação de 40 dormitórios, 3 contentores de duche, 3 
contentores de balneários e 8 contentores de cozinha;------------------------------------------------------
6. Pelo exposto, o Bloco de Esquerda e o Movimento Por São Matias Com Todos propõem a 
rejeição desta proposta de PIER na presente reunião da Assembleia Municipal.”, disse.------------ 
 
O vereador Luís Miranda, referiu que a aprovação destes instrumentos de intervenção acarreta 
especiais responsabilidades à Câmara Municipal de Beja porque a partir daqui fica com a 
obrigação acrescida de monitorizar e acompanhar a execução dos Planos fazendo com que as 
situações irregulares sejam corrigidas e que as futuras práticas agrícolas se enquadrem dentro 
daquilo que se consagra nos planos.------------------------------------------------------------------------------
Evidentemente que o contributo dos serviços camarários é fundamental e provavelmente 
existe a necessidade de reforçar os serviços nesta área para poder dar uma resposta efetiva 
como estes assuntos merecem.------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às questões levantadas pela eleita Gina Mateus pensa que as mesmas estão 
respondidas nos pareceres emitidos pelas diferentes entidades.-----------------------------------------
No que respeita à questão que foi colocada pelo PSD sobre as habitações temporárias não 
legalizáveis do Plano evidentemente que estas terão de ter um fim e portanto os promotores 
serão notificados no mais curto espaço de tempo para proceder em conformidade, disse.-------- 
 
Colocado à votação, foi o Plano de Intervenção em Espaço Rústico da Herdade da Fonte dos 
Frades, aprovado por maioria com um voto contra (bancada do BE).------------------------------------ 
 
Não se tendo registado qualquer sugestão ou reclamação na sequência do período de 
discussão pública a que esteve sujeito o PIER da Herdade da Mingorra, e que terminou no 
passado dia 11 de setembro, onde foram vertidas todas as recomendações das entidades que 
o acompanharam e que emitiram no final parecer favorável, encontra-se o mesmo em 
condições de ser aprovado pela Assembleia Municipal sob proposta da Câmara Municipal.------ 
 
Colocado à votação, foi o Plano de Intervenção em Espaço Rústico da Herdade da Mingorra, 
aprovado por maioria com uma abstenção (bancada do BE).----------------------------------------------- 
 
Não se tendo registado qualquer sugestão ou reclamação na sequência do período de 
discussão pública a que esteve sujeito o PIER do Hotel Vila Galé – Santa Vitória, e que 
terminou no passado dia 11 de setembro, onde foram vertidas todas as recomendações das 
entidades que o acompanharam e que emitiram no final parecer favorável, encontra-se o 
mesmo em condições de ser aprovado pela Assembleia Municipal sob proposta da Câmara 
Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocado à votação, foi o Plano de Intervenção em Espaço Rústico do Hotel Vila Galé – Santa 
Vitória, aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------ 
 
O eleito Miguel Quaresma ausentou-se da sala no momento das votações pelo que não 
participou nas mesmas.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.4. – Proposta de aprovação de aditamento ao contrato de concessão 
da exploração de estacionamento tarifado de superfície;----------------------------- 

 
Presente o aditamento ao contrato de concessão da exploração de estacionamento tarifado 
de superfície celebrado entre o Município de Beja e a DataRede, S.A. e não havendo 
quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção foi a proposta colocada à votação e 
aprovada por maioria com uma abstenção (bancada do BE).----------------------------------------------- 
 
 

3.5. – Proposta de aprovação de atualização de repartição de encargos;--- 

 
Presente a nova repartição de encargos, considerando a realização dos últimos três meses de 
obra em 2021, relativa à empreitada de implementação de percursos acessíveis na cidade de 
Beja – centro histórico e envolvente 1ª fase (Percurso Beja Antiga) – Fase 1ª:-------------------------
2020 ……………………………………………………………………………………………………………. 565.322,00 € + IVA  
2021 …………………………………………………………………………………………………………….. 202.828,08 €+ IVA 
 
A eleita Maria Manuel Coelho (CDU) apresentou a seguinte Declaração de Voto:--------------------
“Os eleitos da CDU consideram fundamental tecer algumas considerações sobre este projeto, 
ainda que estejamos de acordo com esta repartição de encargos, que iremos votar 
favoravelmente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Este é um projeto que tem o cunho CDU e que é uma mais-valia para os bejenses pelo que 
representa, tanto em termos de mobilidade como em termos de requalificação e regeneração 
urbana.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contudo, não podemos deixar de lamentar os atrasos significativos verificados nesta primeira 
fase, e que têm criado graves constrangimentos na cidade.------------------------------------------------
Vemos dificuldades ao nível da mobilidade das pessoas no acesso às suas habitações bem 
como o impedimento no acesso dos veículos de socorro, o que é muito mais grave e 
preocupante.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por outro lado, a incapacidade do executivo do Partido Socialista em fazer cumprir um mapa 
de trabalhos que garantisse o normal desenvolvimento da obra, levou a que o ganha-pão de 
algumas famílias, o seu negócio de décadas, tenha ficado sem condições de funcionamento.----
Alguns negócios foram mesmo forçados ao encerramento ou ao funcionamento em dificílimas 
condições de acesso e segurança.---------------------------------------------------------------------------------
Para além desta questão, junta-se a mais recente solicitação da EMAS, ao interpelar os 
proprietários para que os mesmos procedam, a expensas próprias, à substituição dos ramais 
de ligação. Não faz qualquer sentido imputar estes custos aos proprietários, que já se 
encontram tão penalizados, uma vez que esta é uma substituição absolutamente necessária no 
contexto da intervenção em curso, que deveria estar planeada no projeto.---------------------------
Posto isto, os eleitos da CDU nesta Assembleia Municipal propõem que sejam, rapidamente, 
considerados apoios aos comerciantes desta zona, que se viram privados da sua fonte de 
rendimento familiar e que seja a Câmara Municipal de Beja a custear a substituição dos ramais 
de ligação, devendo integrar esta intervenção no contexto natural e orçamento da obra.---------
O esclarecimento prestado hoje pelo vereador Luís Miranda à Assembleia Municipal vem de 
encontro a esta pretensão pelo que se congratulam por esta decisão.”, disse.------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que aquilo que tem a dizer sobre esta 
obra é aquilo que já disse a um elemento do público no início da sessão. Naturalmente que a 
Câmara Municipal também fica constrangida com esta situação que está a ser criada às 
pessoas, de qualquer forma a expetativa é que as obras se concluam e a possibilidade de 
eventualmente alguns comerciantes serem indemnizados já tinha sido colocada pelo vereador 
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Vítor Picado em reunião de câmara mas é uma situação que poderá ser analisada sem 
qualquer tipo de promessa. Acrescentou também que entre 16 de março e 18 de maio alguns 
dos estabelecimentos estiveram fechados por causa da pandemia e outros apenas trabalharam 
em regime de take away e não de porta aberta e portanto neste lapso de dois meses as 
responsabilidades não podem ser imputadas nem ao empreiteiro nem ao município enquanto 
dono da obra, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação, foi a repartição de encargos relativa à empreitada de implementação de 
percursos acessíveis na cidade de Beja – centro histórico e envolvente 1ª fase (Percurso Beja 

Antiga) – Fase 1ª, aprovada por maioria com 1 abstenção da bancada da CDU.---------------------- 
 
 

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

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

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

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

A Mesa, 

 
 

Aprovada por maioria com 1 abstenção 

em sessão ordinária realizada em 14 de 

dezembro de 2020. 


