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Ata número cinco, relativa à sessão ordinária da Assembleia Municipal 
de Beja realizada a catorze de dezembro 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 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 
e do pedido de renúncia ao mandato efetuado pelo Presidente da União de Freguesias de 
Trigaches e São Brissos, José Joaquim Paulino Galhana, que será substituído por Eduardo Luís 
Casaca Pelado, que foi de seguida empossado em conformidade com o seguinte:------------------ 
 
TERMO DE POSSE------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Aos catorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, nesta cidade de Beja, e no 
auditório do Pax-Júlia Teatro Municipal, em conformidade com o disposto nos artigos 29º e 
79º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, a Presidente da Assembleia Municipal de Beja, Maria 
da Conceição Guerreiro Casa Nova, dá posse ao senhor Eduardo Luís Casaca Pelado, portador 
do cartão de cidadão nº 10274769 – 5ZX7, válido até 05/06/2029, eleito para a União de 
Freguesias de Trigaches e São Brissos, concelho de Beja, por sufrágio universal e direto, em ato 
realizado no dia dezoito de outubro de dois mil e dezassete.----------------------------------------------
Verificada a conformidade formal do processo eleitoral e a legitimidade e a identidade do 
eleito, a senhora Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova, Presidente da Assembleia 
Municipal, declarou-o investido na sua função, do que, para constar se lavrou o presente 
Termo de Posse que foi assinado pelos intervenientes.------------------------------------------------------ 
 
Estiveram presentes os(as) Senhores(as) Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova, Carla de 
Jesus Pereira Barriga, José Álvaro Guerreiro Pereira, Ana Cristina Ribeiro Horta, Susana Helena 
Bastos Correia da Fonseca, Bárbara da Conceição Rala Esparteiro, Maria Manuel Candeias 
Coelho, 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, Cristina 
Maria da Trindade Ferreira Barata, Gina Alice Esteves Quental Mateus, Abílio Joaquim Teixeira, 
Silvestre do Calvário Troncão como Presidente da Junta de Freguesia de Baleizão, Vítor Manuel 
Ramires Morais Besugo como Presidente da Junta de Freguesia de Beringel, Maria Lucília 
Pereira Simão Rosa como Presidente da Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, Jorge Miguel 
Raposo da Mata como Presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Neves, Vitória 
Emilia São Pedro Leandro como substituta do Presidente da Junta de Freguesia de Santa Clara 
de Louredo, Leonel de Jesus Rato Sousa como Presidente da Junta de Freguesia de São Matias, 
Carlos Manuel Castilho Casimiro como Presidente da União de Freguesias de Albernoa e 
Trindade, Sérgio Manuel Nunes Engana como Presidente da União das Freguesias de Salvada e 
Quintos, António Mestre da Silva Ramos como Presidente da União das Freguesias de Beja de 
Salvador e Santa Maria da Feira, Jorge Manuel Marques Parente como Presidente da União das 
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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 Eduardo Luís 
Casaca Pelado como Presidente da União das Freguesias de Trigaches e São Brissos.--------------- 
 
Constatou-se a falta do eleito, João Manuel Ildefonso Dias, falta que lhe foi relevada por ter 
sido considerada justificada.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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:-------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
Neste período não se registou qualquer intervenção.-------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
 

2.1. – Apreciação e votação da ata nº 4/2020;------------------------------------------------ 
 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a 
senhora Presidente da Assembleia colocou à votação a ata nº 4/2020, relativa à sessão 
ordinária da Assembleia Municipal realizada em 28 de setembro de 2020, que foi aprovada 
por maioria com uma abstenção e distribuída previamente por todos os eleitos.------------------- 
 
 

2.2. – Intervenção dos membros da Assembleia Municipal;------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) fez a seguinte intervenção:----------------------------------------------
“É com satisfação que comunico que foi entregue à Sr.ª Presidente o documento preliminar 
elaborado pelo Grupo de Trabalho (GT) nomeado por esta Assembleia para aprofundar a 
temática da agricultura intensiva e os processos de transformação em curso no Concelho.-------
Aos membros da Assembleia Municipal, ao público em geral e, em particular aos participantes 
nos debates e às entidades e pessoas a título individual que colaboraram, através do envio de 
documentos escritos, um pedido de desculpas devido aos atrasos registados na preparação e 
elaboração do relatório que agora se submete para análise e consideração dos eleitos, como 
versão preliminar, para posteriormente ser feita a versão definitiva.------------------------------------
Um pedido de desculpas antecipado no caso do documento, em termos de conteúdo, não vir a 
corresponder às expetativas inicialmente geradas.-----------------------------------------------------------
Um pedido de desculpas aos outros membros do GT que não integraram o Grupo de Redação. 
Na sequência da realização do trabalho por diversas vezes, aliás diria mesmo de modo 
recorrente, todos nós evocávamos a necessidade de partilhar convosco os resultados que 
íamos obtendo, mas não foi possível, por duas razões fundamentais: a pressão permanente de 
chegar ao fim, sendo que o alargamento da discussão traduzir-se-ia na necessidade ainda de 
dispor de mais tempo; por outro lado, limitámos ao máximo o contacto presencial, daí a 
morosidade acrescida no desenvolvimento do relatório, porque não é a mesma coisa, a 
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teleconferência remedeia, mas não substitui as reuniões presenciais. Neste sentido, imagine-
se o que seria reunir remotamente dez pessoas para abordar, de modo profundo, assuntos 
concretos tão diversos, como as questões legislativas, de planeamento e de ordenamento, a 
sensibilidade dos diversos interesses presentes no Concelho e as problemáticas emergentes, 
entre outros.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por último uma referência estritamente pessoal ao trabalho desenvolvido e à forma como 
decorreu: com toda a sinceridade tenho que agradecer às eleitas Fernanda Pereira, Gina 
Mateus e ao eleito Jacinto Franco, porque tiveram a resistência, a compreensão e a 
amabilidade, sentimentos que sempre evidenciaram ao me aturarem nestes últimos meses, 
tarefa que reconheço não muito fácil, devido a efusividade e à forma direta como coloquei 
algumas das questões abordadas. Mas, durante tanto tempo de trabalho, não há máscaras que 
resistam e nós, até para nos respeitarmos, temos que ser aquilo que efetivamente somos. Por 
outro lado, descobri uma outra forma de trabalhar em grupo, porque até aqui tenho 
trabalhado em grupo em contexto de projeto e de planeamento, onde a concertação é 
eminentemente técnica; nestes últimos meses também acareámos consensos sobre 
perspetivas políticas diversificadas, em torno de questões essenciais de desenvolvimento, 
facto que contribuiu para o meu enriquecimento pessoal e técnico.-------------------------------------
Dito isto, passamos efetivamente ao conteúdo do nosso trabalho. Não é nossa intenção 
enfastiar-vos com uma exposição sobre o trabalho realizado. Apenas vou deixar um breve 
apontamento sobre a estrutura dos documentos.------------------------------------------------------------
Isto, porque disponibilizámos a versão preliminar à senhora Presidente, que fará chegar a cada 
grupo político, para que seja analisado o documento e depois ser discutido, tendo sido 
proposto o prazo de 31 de janeiro para entrega das análises e proceder-se a um segundo 
momento de concertação, com a finalidade de se obter o documento final.--------------------------
Também propusemos à senhora Presidente da Assembleia a entrega formal dos documentos à 
Câmara Municipal para que este órgão conheça e analise os respetivos conteúdos.----------------
Uma nota sobre a metodologia seguida e as opções tomadas em matéria de apresentação.------
Dado que o conteúdo do relatório é muito extenso, este foi organizado de forma a permitir 
quatro níveis distintos de abordagem, em função das perspetivas e interesses de análise 
centradas em quatro âmbitos distintos:--------------------------------------------------------------------------
Na parte A consta o âmbito de análise essencial para os destinatários que pretendem do 
relatório extrair as questões fundamentais de ordem politica e institucional apresentadas, 
dado que contém as conclusões e recomendações;----------------------------------------------------------
Na parte B apresenta-se o segundo âmbito de análise, através do qual se pretende responder a 
quem procura no relatório o conteúdo das temáticas abordadas e os elementos informativos 
referenciados nas respetivas sessões, como forma de avaliar as diversas sensibilidades e 
interesses presentes no território, com implicações ao nível das transformações que estão em 
curso no espaço rural, marcadas pelos processos de intensificação da agricultura. Esta parte foi 
identificada como “Processos de Transformação: Questões principais”;--------------------------------
A parte C reflete o terceiro âmbito, destinado preferencialmente a quem privilegia também as 
questões de ordem técnico jurídica que definem o enquadramento regulamentar e normativo 
das matérias em análise, a partir de um detalhe mais pronunciado principalmente sobre os 
instrumentos de gestão territorial de regulação. Esta parte intitula-se “Processos de 
Transformação: Meios de enquadramento”.-------------------------------------------------------------------
A parte D inclui, por último, o quarto âmbito relativo à documentação de apoio, que serviu de 
base à apresentação do presente relatório, com a finalidade de responder a quem procura um 
aprofundamento mais alicerçado em referenciais descritivos e testemunhos sobre as 
problemáticas abordadas, principalmente ao nível das sessões. Assim, esta parte foi 
identificada como “Relatório – Apoio à elaboração: Anexos e elementos descritivos”.-------------
Na sequência do texto, há remissões para quem queira aprofundar determinados assuntos, 
nuns casos com a indicação da fonte, em outros com ganchos diretos a ficheiros descarregados 
diretamente no relatório.--------------------------------------------------------------------------------------------
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Deste modo, passa-se rapidamente à apresentação dos conteúdos.-------------------------------------
Como já foi dito anteriormente, quando nos referimos ao relatório, ele é constituído por 
documentos autónomos, por isso, é natural que se constate alguma repetição de certos 
conteúdos de uma parte para a outra, isto para possibilitar autonomamente perceber os 
respetivos assuntos abordados. Isto é, quem consultar só a parte A, não constará nenhuma 
redundância, mas quem consultar a Parte B, provavelmente constata a existência de 
referências já lidas na Parte A, o que é normal porque estas resultaram dos conteúdos 
aprofundados na parte B, mas que devem constar na parte A para que os assuntos versados se 
tornem percetíveis a quem venha a ler só a parte inicial. Assim, significa que cada documento 
acaba por valer per si, independentemente da sua valia global, enquanto peça integrante do 
Relatório. O mesmo acontece, com as partes subsequentes, C e D.---------------------------------------
A Parte A tem 11 páginas intitula-se “Conclusões e recomendações” e consta dos seguintes 
pontos:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Considerações prévias;--------------------------------------------------------------------------------------------
1.1. Constituição e opções de apresentação do relatório;---------------------------------------------------
1.2. Preâmbulo;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Síntese conclusiva;--------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Recomendações;----------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Referências à participação nas sessões;-----------------------------------------------------------------------
5. Agradecimentos;----------------------------------------------------------------------------------------------------
A Parte B tem 27 páginas, intitula-se “Processos de Transformação: Questões principais” e 
consta dos seguintes pontos:---------------------------------------------------------------------------------------
1. Identificação das principais problemáticas e referências genéricas resultantes de alusões 
factuais e de enquadramento;--------------------------------------------------------------------------------------
2. As grandes temáticas relativas aos processos de transformação em curso;-------------------------
2.1. Valorização do território;------------------------------------------------------------------------------------ 
2.2. Reforço da base económica do Concelho;-----------------------------------------------------------------
2.3. Melhoria das condições de vida e de bem-estar;---------------------------------------------------------
2.4. Valorização patrimonial e sustentabilidade ambiental;-------------------------------------------------
2.5. Interesses presentes no território no contexto dos processos de transformação;--------------
2.5.1. Sensibilidades em torno das questões ambientais e patrimoniais;--------------------------------
2.5.2. Sensibilidades agregadas por motivações eminentemente económicas e produtivas;-------
2.5.3. Posturas institucionais pautadas pelas funções e áreas de intervenção técnica;-------------- 
A Parte C tem 206 páginas, intitula-se “Processos de Transformação: Meios de 
Enquadramento” e consta dos seguintes pontos:-------------------------------------------------------------
1. Introdução (os meios de enquadramento que regulam as questões referenciadas);----------------------
2. PNPOT - Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território;------------------------------
3. PROT Alentejo Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo;--------------------------
4. PDM Beja - Plano Diretor Municipal de Beja;-----------------------------------------------------------------
5. Outros instrumentos de enquadramento das temáticas em análise;----------------------------------
5.1 PDR2020 - Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020;-------------------------------------------
5.2 Programa de Ação para as Zonas Vulneráveis;-------------------------------------------------------------
5.3 Referências de enquadramento e às questões de ordem estratégica relativas aos recursos 
hídricos ;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.3.1 A Lei da Água;----------------------------------------------------------------------------------------------------
5.3.2 Plano Nacional da Água (PNA);------------------------------------------------------------------------------
5.3.3 Planos de Gestão da Região Hidrográfica;----------------------------------------------------------------
5.3.4 Programa Nacional de Regadios (PN Regadios);----------------------------------------------------------
5.3.5 O Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA);---------------------------------------
5.4 PVI – Programa de Valorização do Interior;-----------------------------------------------------------------
5.5 PNR – Programa Nacional de Reformas;---------------------------------------------------------------------
5.6 Qualidade do Ar;--------------------------------------------------------------------------------------------------
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A Parte D tem 55 páginas, intitula-se “Parte D – Relatório – Apoio à Elaboração: Anexos e 
Elementos Descritivos” e consta dos seguintes pontos:------------------------------------------------------
1. Elementos descritivos de apoio à elaboração do Relatório;----------------------------------------------
1.1 Resumo das Sessões;---------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.1 Primeira Sessão: Técnicos e especialistas – 13 de junho de 2019;---------------------------------
1.1.2 Segunda Sessão - Instituições e entidades coordenadoras – 18 de junho de 2019;-----------
1.1.3 Terceira Sessão - Entidades Empresariais – 27 de junho de 2019;---------------------------------
1.1.4 Quarta Sessão - Associações e público em geral – 4 de julho de 2019;---------------------------
1.2 Reuniões setoriais;------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2.1 Questões biofísicas;--------------------------------------------------------------------------------------------
1.2.2 Gestão da água e respetivos impactos;-------------------------------------------------------------------
2. Respostas enviadas pelas entidades aos ofícios endereçados pela Assembleia Municipal;------
2.1 Ofícios enviados;--------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2 Respostas recebidas;---------------------------------------------------------------------------------------------
2.3 Resumo das respostas das entidades;-----------------------------------------------------------------------
3. Documentos entregues pelos participantes das sessões;-------------------------------------------------
4. Assembleia da República – Apontamento sobre as iniciativas legislativas referentes à 
problemática da intensificação de sistemas agrícolas;-------------------------------------------------------
4.1 Grupo Parlamentar do BE;--------------------------------------------------------------------------------------
4.2 Grupo Parlamentar “Os Verdes”;-----------------------------------------------------------------------------
4.3 Grupo Parlamentar do PAN;------------------------------------------------------------------------------------
4.4 Grupo Parlamentar do PCP;-------------------------------------------------------------------------------------
4.5 Resumo sintético e global das iniciativas legislativas;----------------------------------------------------
5. Referências fotográficas;------------------------------------------------------------------------------------------
6. Outras referências;-------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1 Proposta da CDU para a criação do grupo de estudo/trabalho;----------------------------------------
6.2 Declarações;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.3 Referências de ordem técnica;---------------------------------------------------------------------------------
6.4. Siglas e Abreviaturas utilizadas neste Relatório;----------------------------------------------------------
Para qualquer dúvida, estamos obviamente ao vosso dispor, obrigado pela atenção 
dispensada.”, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
A eleita Gina Mateus (BE) apresentou a seguinte Moção – Precariedade na Habitação:-----------
“A habitação é um direito constitucional contemplado no artigo 65º da Constituição da 
República Portuguesa e este mesmo direito expressa de forma clara que "Todos têm direito, 
para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene 
e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar."------------------------------
No dia 1 outubro de 2019 entrou em vigor a Lei de Bases da Habitação que em conformidade 
também com o artigo 65º da Constituição da República Portuguesa, consagra que "Todos têm 
direito à habitação, para si e para a sua família, independentemente da ascendência ou origem 
étnica, sexo, língua, território de origem, nacionalidade, religião, crença, convicções políticas 
ou ideológicas, instrução, situação económica, género, orientação sexual, idade, deficiência ou 
condição de saúde".---------------------------------------------------------------------------------------------------
A 27 de novembro uma reportagem da TVI mostra as condições precárias em que um grupo de 
50 imigrantes vive num prédio do centro de Beja, prédio que não confere qualquer tipo de 
condições ou dignidade e salubridade a quem lá vive; este caso é apenas um entre dezenas 
existentes na cidade e no concelho.-------------------------------------------------------------------------------
A problemática da habitação é consequência direta da exploração laboral a que grande parte 
da população imigrante está sujeita, existindo períodos de trabalho sazonal em que esta 
situação de precariedade tende a agravar-se; assistimos ainda a aglomerados de contentores 
destinados a servir de abrigo aos milhares de imigrantes que nesta altura trabalham na apanha 
da azeitona.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Assim a Assembleia Municipal de Beja, reunida a 14 de dezembro de 2020:---------------------------
1. Questiona se o Executivo Municipal tem conhecimento desta e outras situações existentes 
no Município;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Delibera recomendar às entidades responsáveis que fiscalizem e investiguem estas situações 
e que, ao mesmo tempo, sejam criadas soluções alternativas para albergar estes imigrantes 
em condições de salubridade e que salvaguardem a saúde pública;--------------------------------------
3. Questiona se, relativamente ao Plano Municipal para a Integração de Migrante e na 
sequência da candidatura ao FAMI – Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração, está ou vai 
ser contemplada alguma solução relativamente a habitação.”, disse.----------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que a Câmara Municipal de Beja já 
tinha conhecimento do caso em concreto mesmo antes da TVI fazer a reportagem. Contudo, 
deixou muito claro que a autarquia não anda a reboque das televisões e não reage às situações 
em função de reportagens porque se assim fosse, qualquer pessoa que por qualquer motivo 
chamasse a televisão, andava permanentemente a resolver questões que teriam um impacto 
mediático diferente de outras e não havia planificação de trabalho que resistisse. Reconhecem 
que a situação não é boa, aliás houve um caso de COVID-19 positivo nessa mesma habitação, há 
cerca de dois meses atrás, de um imigrante senegalês que foi isolado e que depois de 
recuperado regressou não sabe se a esse local ou a outro. Uma coisa curiosa nessa habitação, 
sita na Rua Alexandre Herculano, nº 2 e 4, é que quando o SEF lá se deslocou apenas estavam 
dois ou três imigrantes, e quando os outros, que não estão lá durante o dia, são abordados 
dizem muitas vezes que estão desempregados, o que é uma situação que poderá não 
corresponder inteiramente à verdade.---------------------------------------------------------------------
Estas pessoas nos campos agrícolas mais afastados da cidade são uma preocupação constante, 
daí que nos PIER’s que têm sido apresentados está vertida a condição de não se poder criar 
“guetos” de contentores nos mesmos sendo uma das obrigações que os contratantes 
assumem com o Município o desmantelamento, quando existem, dessas “aldeias” no interior 
das propriedades.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Está inteiramente de acordo que as condições não são as melhores mas também a Câmara 
Municipal de Beja não tem grandes alternativas, só se instalasse as pessoas em pavilhões 
gimnodesportivos municipais porque casas disponíveis efetivamente não há, até porque se as 
houvesse, estariam no mercado de arrendamento social onde são fundamentais e necessárias. 
O trabalho é longo, a Câmara Municipal está atenta e procura ajudar as pessoas para que não 
tenham carências alimentares e de outra natureza havendo a consciência que as condições de 
salubridade naquele alojamento são de facto muito indignas, disse.------------------------------------- 
 
Foi dito pela vereadora Marisa Saturnino que este Plano Municipal para a Integração de 
Migrantes é um plano que na sua primeira fase contempla o conhecer para depois poder 
intervir, ou seja, será em primeiro lugar feito um diagnóstico profundo da situação em 
articulação com as diversas entidades locais que já trabalham com esta comunidade, 
nomeadamente a Associação SOLIM, a Cáritas, o SEF e a ACT para haver um ponto de partida e 
percorrer um caminho que não passará, pelos constrangimentos que o senhor Presidente já 
referiu, pela atribuição de habitação social porque não a têm disponível. Acrescentou ainda 
que enquanto os empresários que contratam estas pessoas não forem envolvidos e 
responsabilizados nestes processos as coisas são mais difíceis, disse.----------------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE), disse que, embora as questões elencadas nos pontos 1 e 3 foram 
esclarecidos pelo executivo, gostaria de manter a Moção no que se refere à Recomendação 
feita.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação, foi a Moção aprovada por unanimidade.-------------------------------------------- 
 



 

Página 7 de 28 
 

A eleita Susana Correia (CDU) apresentou a seguinte Declaração Política:------------------------------
“Dado que a presente Assembleia é a última sessão ordinária do ano de 2020 e face aos 
tempos de profunda crise que assolam o País e o Mundo, a CDU não podia deixar de 
apresentar algumas considerações sobre o atual momento político e histórico.----------------------
O conhecimento sobre o passado é indispensável para perceber, em termos políticos, o 
presente e perspetivar o futuro, com o sentido de se poder intervir num quadro minimamente 
referenciado, procurando explorar rumos que venham a substanciar passos orientados para o 
progresso da humanidade. Este exercício tem forçosamente que resultar de um processo de 
análise assumido, de forma consciente e sobretudo provocado sistemática e 
permanentemente, para se obter um quadro de reflexão que possa emergir da realidade 
quotidiana, libertado dos contextos de atuação tolhidos pelas rotinas que se desvanecem na 
“espuma dos dias”.----------------------------------------------------------------------------------------------------
O fim de ano propicia a exteriorização e mesmo a partilha dessas reflexões, sendo esse o 
referencial que nos anima ao dirigir em público este apontamento político.---------------------------
Neste sentido, não vejam qualquer pretensiosismo nesta comunicação, mas apenas a resposta 
legítima, inerente a um exercício consentâneo com as responsabilidades públicas e políticas 
que a condição de eleitos determina, com o propósito de refletir sobre inquietações de ordem 
política, suscitadas principalmente pelos sinais históricos que emanam do nosso tempo.---------
Este século tem vindo a ser atingido por uma sequência de crises, particularmente no dito 
“mundo ocidental” – porque no outro a crise tem sido endémica –, que gradualmente 
progridem com intensidade crescente, registando-se uma tendência de transferência de 
âmbito dos referenciais de crise, devido à constatação clara de estarem a passar de uma esfera 
de influência eminentemente de natureza circunstancial, para campos de incidência, com 
efetivação insistente e duradouro, em domínios estruturantes, que acabam por minar as 
estruturas sociopolíticas contemporâneas.---------------------------------------------------------------------
Como o objetivo da presente comunicação não se reporta a qualquer sistematização histórica, 
mas apenas em recorrer ao conhecimento do passado para refletir sobre determinadas 
questões políticas, dispõe-se de maior liberdade, pelo menos de maior flexibilidade, para 
abordar algumas objetividades históricas que se pensa influenciarem a situação política atual. 
Assim, a abordagem de certos aspetos da história contemporânea, a que se recorre, reflete um 
rigor de ordem factual e interpretativo perfeitamente aceitável tendo em consideração o nível 
da presente análise política, por esta não contemplar um teor profundo de historicidade, no 
sentido do que este conceito representa em termos de cátedra.-----------------------------------------
Esta liberdade deve ser tida em conta, porque há aspetos de análise introduzidos na presente 
reflexão que são relativizados face, inclusivamente, à curta distância temporal que se 
revestem, para poderem ser considerados como uma avaliação verdadeiramente histórica.-----
Dito isto, destacam-se alguns conteúdos que evidenciam aspetos caracterizadores de 
determinadas tendências estruturais de fundo, que marcam o tempo político atual.---------------
Para facilitar a compreensão da abordagem que se pretende desenvolver, importa colocar, à 
partida, um enquadramento essencial que deveria, há muito, constituir um referencial claro e 
comummente aceite, se o interesse da ciência política ocidental incidisse em circunscrever o 
debate político a pressupostos de análise histórica de rigor e de imparcialidade.--------------------
Para efeitos da presente análise, evidencia-se, à partida, a existência de um referencial no 
âmbito do qual se registam falhas, em termos de clarividências históricas, reportadas a uma 
insuficiência conceptual que está estabelecida ao nível da análise que se generalizou na 
politologia moderna, decorrente do facto de não incorporar, com rigor e distinção, 
principalmente na estrutura da narrativa comunicacional, as diferenças substanciais entre 
regime político e sistema socioeconómico.----------------------------------------------------------------------
Ao não fazê-lo, não importa agora apurar as razões, é adotado um referencial de elevada 
opacidade, propício a alicerçar múltiplas manipulações intencionais desenvolvidas ao nível da 
abordagem de determinados assuntos, destacando-se particularmente os que se relacionam 
com avaliações qualitativas, que envolvem apreciações e juízos de valor em matérias sobre 
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posicionamentos políticos e partidários e respetivas matizes ideológicas.------------------------------
Assim, é criado um espaço livre de referências, reais e fundamentais, onde campeiam as mais 
diversas narrativas especulativas, a partir das quais emergem com facilidade argumentos 
falaciosos, mistificadores, preconceituosos e manipuladores, que estruturam discursos 
padronizados, sob o ponto de vista comunicacional, com alcances de uma perfusão ideológica 
extraordinária e eficaz, em matéria de alienação política. Este círculo e esta teia são gizados 
para atingir alvos políticos concretos, sendo em Portugal um dos principais visados o PCP, 
chegando às vias da calúnia, quando põem em causa a sua condição de partido democrático.---
Neste sentido e referindo-nos a este partido em concreto, é importante alegar um dado 
histórico de ordem nacional; esta organização política abraça, e sempre abraçou, o regime 
democrático, aliás com provas históricas indesmentíveis. Este rumo tem sido seguido com uma 
linha histórica de coerência ideológica, na medida em que sempre evidenciou não ter como 
referencial sistémico de fundo o capitalismo, mas uma outra sociedade baseada num sistema 
socioeconómico que entende poder vir a ser mais evoluído, no que se refere às relações 
sociais de produção e à forma como devem ser apropriados e distribuídos a riqueza e os 
recursos da humanidade.--------------------------------------------------------------------------------------------
Este apontamento, globalmente considerado, remete-nos para um referencial que encerra, em 
si, uma evidência histórica, de ordem prática, muito clara, que referida de uma forma 
simplificada, resume-se à seguinte formulação: o capitalismo, enquanto sistema 
socioeconómico, tem historicamente a administrá-lo regimes de índole ditatorial e 
antipopular, no sentido de quem é efetivamente objeto do respetivo exercício do poder, a par 
de regimes democratizantes com amplas liberdades e políticas de índole social, dependendo 
do país em causa e da época histórica que se analisa.--------------------------------------------------------
Afirmar que o capitalismo é sinónimo de democracia e quem não o defende é 
antidemocrático, constitui uma falácia histórica, sobretudo em contextos de confrontação 
ideológica estritamente políticos estabelecidos fora do âmbito de discussão dos projetos 
sistémicos de sociedade.---------------------------------------------------------------------------------------------
Apesar deste reconhecimento, a inter-relação entre regime e sistema também se rege por uma 
dialética complexa, que no essencial e para a presente reflexão importa considerar de modo 
simplificado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, quando um regime é suficientemente musculado, antidemocrático e antipopular pode 
passar a gerir o sistema socioeconómico onde se insere, na faixa do chamado limiar da rotura 
e facilmente o ultrapassar, que ocorre quando o regime implode e atrás de si arrasta processos 
sociais que põem em causa o próprio sistema que gere.----------------------------------------------------
O exemplo claro desta situação é o caso de Portugal, em que o sistema capitalista de então 
estava de tal maneira comprometido com o regime fascista, que a vaga antirregime de 
afirmação democrática de 1974 passou as fronteiras regimentais, varreu e pôs em causa os 
fundamentos do próprio sistema socioeconómico.-----------------------------------------------------------
Mas o contrário também é verdade, o sistema pode levar a situações económicas e sociais, de 
tal forma incomportáveis, que a sustentabilidade do regime político administrante fica 
extremamente ameaçada, expondo-o a perigos autoritários resultantes do reforço das 
influências de forças autoritárias. Esta situação ocorreu no século passado e sustentou a 
ascensão do nazismo e do fascismo.------------------------------------------------------------------------------
Ou seja, o sistema socioeconómico atual, marcado por crises sucessivas com degradações 
evidentes das condições de vida, salda-se num impacte negativo sobre o regime político 
democrático, que pode assumir uma expressão de tal forma constrangedora, que ameace a 
vigência democracia, enquanto suporte do estado de direito. Na atualidade política esta é 
provavelmente a evidência mais perigosa dos nossos tempos, em consequência das dinâmicas 
reacionárias de reforço da extrema-direita na Europa e um pouco por todo o mundo.-------------
O forte empoderamento da extrema-direita reside na capitalização do descontentamento e da 
insatisfação, que os aproveita, de forma populista e demagógica, apelando a moralizações que 
a história já demonstrou serem falsos argumentos, utilizados apenas para ganhar influência 
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eleitoral e, por essa via, chegar ao poder. Uma vez aí chegada, implacavelmente cai a máscara 
e emerge a violência brutal, através de um estado policial de terror, que incentiva o ódio 
social, étnico e racial, assente num monolitismo político que remete a sociedade para a mais 
pura barbárie humana, que é tanto mais refinada, quanto sofisticados os meios mobilizados.---
Poderão dizer que esta avaliação é demasiado pessimista, seria bom que assim fosse; no 
entanto, a história demonstra que, por vezes, o descontrolo das sociedades humanas parece 
emergir do nada, porque os ritmos de desconstrução da ordem vigente assumem expressões 
extraordinariamente intensas, que leva a que o impossível possa efetivamente acontecer.-------
Por certo que entre as muitas coisas que a história nos ensina, há uma que tem sido provada 
muito recentemente como inexorável: nada é adquirido nas sociedades de modo 
permanente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A título de exemplo, pode referenciar-se o acentuado retrocesso na área dos rendimentos do 
trabalho, dos direitos laborais, das condições e qualidade de vida e na perenidade dos sistemas 
de apoio e de segurança social, quando se julgavam irreversíveis e definitivos; assim é também 
em relação à democracia. A história vem provar que quem enseja por direitos tem de lutar por 
eles, nada cai do céu nem na bandeja sem esforço e luta, deste modo foi nos primórdios da 
civilização contra a barbárie e assim é hoje numa luta incessante pelo progresso social.-----------
Aliás, é justamente devido à degradação desses pressupostos societários, associados a um 
contexto de profunda desconfiança e incerteza face ao futuro, que o descontentamento grassa 
de forma contagiante e com grande significado neste século, que se julgava auspicioso.----------
Assim, há que gerir o regime saído do 25 de abril, evitando comportamentos pervertidos que 
conduzam inevitavelmente à canibalização e depredação da democracia e do estado de 
direito.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao que se constata, infelizmente são muitos os comportamentos políticos e institucionais 
sinalizáveis que, no mínimo, levam ao enfraquecimento do estado democrático, desprestigiam 
e descredibilizam os atores políticos e tornam os cidadãos alvos fáceis dos populismos, que se 
aproveitam dos sentimentos e ressentimentos, em muitos casos, fruto de descontentamentos 
legítimos e de manifestações comuns de indignação.--------------------------------------------------------
Há um conjunto de circunstâncias que afetam globalmente exercícios e atuações desviantes e 
comprometedoras da boa qualidade da democracia, que importa destacar, nomeadamente:----
A insistência de determinadas opções políticas, práticas e comportamentos institucionais que 
não vão ao encontro de um desenvolvimento verdadeiramente inclusivo, apesar de ser 
profundamente propalado;------------------------------------------------------------------------------------------
A prevalência de abusos e incoerências comportamentais pouco ajustados a uma moral 
democrática;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
As trajetórias ziguezagueantes em resultado de posturas políticas determinadas em função de 
oportunismos de circunstância e de influências pouco transparentes;----------------------------------
As motivações emanadas do clientelismo político que estabelecem clivagem entre os cidadãos 
perante o estado democrático;-------------------------------------------------------------------------------------
As atitudes de quem se serve dos cargos políticos em vez de servir a causa pública;----------------
A arrogância e a soberba narcisista de muitos atores políticos no exercício do poder.--------------
Estas marcas, apesar das práticas sérias, honestas e dignas de muitos agentes políticos, 
corroem as relações democráticas em que se alicerça o exercício de cidadania e que conduz ao 
aproveitamento das forças reacionárias e antidemocráticas, no sentido de degradar a imagem 
da política e de fomentar a demagogia e o escapismo alienante junto das massas populares.----
Quando responsáveis políticos e institucionais, que se autointitulam sérios, alimentam 
polémicas em canais informais de comunicação, com o intuito de se tornarem populares e 
alargarem a sua influência política, só estão a contribuir para vulgarizar, banalizar e 
desvalorizar os cargos que exercem, acabando, por essa via, por desrespeitar, desprestigiar e 
descredibilizar as instituições que representam, pondo em causa inclusivamente a autoridade 
democrática.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quando um eleito, em vez de assumir as posições políticas face a sentidos de voto seguidos, 
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sobre questões importantíssimas como a saúde, e que manifestamente contraria o que tem 
anunciado junto da comunidade, refugiando-se numa argumentaria baseada em falsidades, 
como mero expediente para ofuscar o que é claríssimo, adota a condição de irresponsável e 
trapaceiro, que em nada honra o cargo que exerce, não dignifica a instituição democrática 
onde intervém e nem respeita quem o elegeu.----------------------------------------------------------------
Quando responsáveis políticos defendem uma coisa, quando são oposição, e o seu contrário 
quando exercem funções executivas, contribuem para a desmoralização e o descrédito da 
política, dando passos em falso e irresponsáveis que só prejudicam a qualidade da 
democracia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quando as opções políticas governamentais (nacionais ou europeias) não vão ao encontro de 
causas justas, como por exemplo uma política distributiva que diminua tendencialmente as 
assimetrias de rendimento, quedando-se o rendimento do trabalho permanentemente 
preterido, bem como os mecanismos de segurança social, então o regime democrático começa 
a ficar gradualmente mais frágil e com menos apoio social. Esta a razão fundamental porque se 
reconhece que lutar por melhores salários, melhores condições de vida e uma política 
distributiva mais justa, constitui também uma manifestação de cidadania que defende a 
democracia. Esta a razão, porque nos congratulamos pela ampla e justa luta dos trabalhadores 
portugueses, endereçando-lhes votos para que tenham em 2021 os melhores sucessos nas 
suas causas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estes são alguns dos referenciais comuns presentes entre nós e que elucidam e também 
justificam a existência de campos férteis onde prolifera o populismo reacionário, que se arvora 
de o grande defensor da moralidade. Ao fazê-lo, está a seguir a tática comum que a ciência 
militar apelida de lutar sob “falsas bandeiras”, abraçando aparentemente boas causas que são 
reconhecidas com justeza, mas que escondem os reais interesses e objetivos que estão por de 
trás; ou seja, vestem-se de cordeirinhos e desempenham esse papel, quando de facto são 
lobos e emparelhados em alcateias a intervir à escala global.----------------------------------------------
Quando há pouco referi os perigos dos populismos assumirem proporções poderosíssimas com 
desenvolvimentos que podem tornar-se meteóricos, parti do pressuposto, não só de que 
existe um campo fértil para o seu incremento, mas também porque a sua propagação pode 
assumir escaladas exponenciais, não só devidas ao efeito de contágio estrutural, mas 
fundamentalmente por força da proliferação em rede, associada ao novo contexto de 
disseminação da informação e ao seu controle, que é assegurado por autênticas centrais de 
propaganda e manipulação de mentiras e de informações deturpadas e falsas. O caso das 
eleições nos Estados Unidos é um exemplo paradigmático desta realidade objetiva, em que se 
pode concluir, que Trump quase ia vencendo as eleições, praticamente, com a comunicação 
oficial estado-unidense a manifestar-se contra a sua candidatura. Este é o sinal dos nossos 
tempos, a mentira amplificada e revestida de uma narrativa oportunista constitui uma arma 
poderosíssima contra a razão democrática.---------------------------------------------------------------------
Estes são os fundamentos que determinam que a CDU coloque como tema central a defesa da 
democracia, do estado de direito e do aprofundamento da democraticidade como desafios 
que marcam a nossa atualidade política.------------------------------------------------------------------------
A todos endereçamos os nossos votos de um bom Natal e um Ano Novo com saúde.”, disse.---- 
 
A eleita Fernanda Pereira (PSD) apresentou o seguinte Voto de Pesar:----------------------------------
“A Assembleia Municipal de Beja manifesta o seu pesar pelo falecimento do Arquiteto Gonçalo 
Ribeiro Telles. Arquiteto paisagista, considerado um dos pioneiros da ecologia, da defesa da 
paisagem e do ordenamento do território na política portuguesa, tendo tido um papel 
determinante no estabelecimento de um regime sobre o uso da terra e o ordenamento do 
território ao criar as zonas protegidas da Reserva Agrícola Nacional da Reserva Ecológica 
Nacional e as bases dos Planos Diretores Municipais, ajudou ainda a escrever o articulado do 
capítulo da Constituição sobre o ambiente, deixando assim a sua marca indelével neste setor.--
Foi Ministro de Estado e da Qualidade de Vida entre 1981 e 1983 no VII Governo Constitucional 
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liderado por Francisco Balsemão.----------------------------------------------------------------------------------
O seu nome será para sempre ligado à arquitetura paisagista e ao ambiente cujos princípios 
defendeu até aos últimos dias da sua vida.”, disse.----------------------------------------------------------- 
 
Foi dito pela eleita Susana Correia (CDU) que o Grupo da CDU se junta ao que foi expresso pela 
eleita Fernanda porque realmente o Arquiteto Ribeiro Telles é para eles uma referência 
incontornável no panorama nacional.----------------------------------------------------------------------------
Foi uma figura de exceção, a ele se deve muito do ponto de vista da proteção da natureza e do 
ambiente, mas na sua opinião, se calhar o mais importante do seu percurso foi ter feito escola 
onde muita gente bebeu dos seus ensinamentos e teorias, o que é raro infelizmente hoje em 
dia, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação, foi o Voto de Pesar aprovado por unanimidade.----------------------------------- 
 
O eleito Pedro Frazão (CDU) apresentou a seguinte Declaração Política:-------------------------------
“Cumpriu-se, no passado dia 27 de novembro, o 6º aniversário da ascensão, sob a égide da 
UNESCO, do Cante Alentejano a Património Imaterial da Humanidade, após um processo que 
muito ficou a dever ao empenho e vontade de um conjunto de pessoas que entusiasticamente 
abraçaram esta ideia e a fizeram vingar, pese embora algumas vozes indiferentes ou 
discordantes que então se fizeram ouvir.------------------------------------------------------------------------
Para os seus praticantes e apreciadores, o Cante encarna um forte sentido de identidade e de 
pertença. Reforça também o diálogo entre diferentes gerações, géneros e indivíduos de 
diferentes origens, contribuindo assim para o reforço da autoestima dos alentejanos e para a 
coesão social do nosso território e das comunidades migrantes do Alentejo espalhadas pelo 
país e pelo mundo.----------------------------------------------------------------------------------------------------
As suas letras exploram tanto os temas tradicionais, como a vida rural, a natureza, o amor, a 
maternidade ou a religião, como as mudanças no contexto cultural e social, servindo, também, 
por vezes, para apontar situações de injustiça e desigualdade e transmitindo aspirações por 
uma vida melhor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aparentemente num processo de declínio por alguns considerado a longo prazo como 
irreversível, o Cante viu-se reforçado, e ganhou novo fôlego, com esta classificação, sendo hoje 
inquestionável que a sua prática já não é considerada, pelas gerações mais novas, como 
obsoleta ou até, em alguns casos, inspiradora de uma certa vergonha. Hoje, volvidos 6 anos 
sobre essa auspiciosa data, o Cante Alentejano é ensinado em contexto escolar, contribui para 
o dinamismo cultural da região promovendo novos protagonistas e novos valores, e é motivo 
de orgulho e da afirmação de uma identidade regional que se quer viva e atuante.-----------------
Não quis, por tudo isto, o grupo da CDU nesta Assembleia Municipal deixar passar em branco 
esta efeméride, dada a sua especial importância no contexto nacional e, sobretudo, da região 
em que nos encontramos inseridos, e fazendo votos para que o Cante Alentejano continue, e 
reforce, o seu papel de embaixador da identidade cultural de todos nós.”, disse.-------------------- 
 
A eleita Ana Horta (PS) apresentou o seguinte Voto de Pesar:---------------------------------------------
“O Grupo do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Beja apresente um Voto de Pesar 
pelo falecimento do agente da PSP de Évora, António José Pinto Doce, que estando fora de 
serviço honrou a sua farda no socorro de uma mulher que estava a ser vítima de um ato 
cobarde de violência doméstica.-----------------------------------------------------------------------------------
Caso seja aprovado, deve esta Assembleia enviar os sentidos pêsames à família, incluindo o 
seu irmão que presta serviço na PSP de Beja e à instituição a que pertence o agente.”, disse.---- 
 
Colocada à votação, foi o Voto de Pesar aprovado por unanimidade.----------------------------------- 
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3. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

3.1. – Relatório da Atividade Municipal e questões ao executivo 
municipal;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A eleita Gina Mateus (BE), colocou duas questões relativamente a dois equipamentos 
municipais que passam quase despercebidos no relatório, nomeadamente o Museu Regional 
de Beja e a Villa Romana de Pisões. O primeiro porque lhe parece que deveria ter mais 
referências em termos da sua influência e do valor que pode ter na promoção da educação e 
da cultura no Concelho e o segundo porque é um equipamento que muitos não têm e que 
também não lhe parece que esteja a ser valorizado como recurso educativo.------------------------- 
 
Foi dito pelo senhor Presidente da União de Freguesias de Salvada e Quintos (CDU), Sérgio 
Engana, que a Estrada Municipal 511 troço 1 que liga Beja-Salvada-Cabeça Gorda e troço 2 que 
liga Salvada-Vale de Rossins e a Estrada Municipal 513 que liga Beja-Quintos, estão num 
estado de degradação bastante acentuado colocando em risco pessoas e bens. A União de 
Freguesias tem vindo a fazer este levantamento e constatando esta necessidade junto do 
executivo municipal, através de ofícios e emails mas até ao momento ainda não recebeu 
qualquer informação. Assim, sabendo que a Câmara Municipal, no âmbito das suas opções, 
fará a requalificação dos caminhos e estradas municipais que entende, não pode deixar de 
reivindicar nesta Assembleia Municipal uma intervenção urgente nestas estradas municipais.--- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, em resposta à eleita Gina Mateus, referiu que 
o facto do Museu Regional e da Villa Romana de Pisões estarem menos refletidos no relatório 
do que outros equipamentos municipais, deve-se à gestão dos mesmos não ser da 
responsabilidade da Câmara Municipal de Beja.---------------------------------------------------------------
O Museu Regional é pertença da Direção Regional de Cultura do Alentejo mas com a Câmara 
fortemente empenhada na sua reabilitação em conjunto com a Associação “Portas do 
Território”, aliás, foi desta forma que se conseguiu uma candidatura que duplica o valor que a 
CIMBAL tinha disponível para intervenção nesse equipamento, estando tudo pronto em termos 
de plataforma para que este ano ainda se possa lançar o concurso para empreitada que vai ter 
um valor base de 985.000,00 € + 6% de IVA, que pode ir até 1.200.000,00 € com reabilitações 
de partes interiores que estão fora da empreitada. Lembrou que houve munícipes a intervir 
nesta assembleia que não concordavam com este protocolo argumentando que no passado e 
noutros locais do território as entidades públicas centrais tinham assumido este compromisso 
por inteiro pelo que não viam interesse que a Câmara Municipal fosse parceira, o certo é que, 
se não fosse assim não havia financiamento na parte não comparticipada e perdia-se a 
oportunidade. Portanto, o que se pretende é ter um Museu mais vivo, mais dinâmico e por 
isso também se apoiou a sua transferência da CIMBAL para a Direção Regional de Cultura que 
lhes parece ser de facto a entidade mais vocacionada para o gerir. Se assim não tivesse sido a 
Câmara Municipal assumiria essa competência mas naturalmente que isto configuraria um 
encargo superlativo para o futuro. Está também a decorrer o concurso internacional para 
Diretor do Museu, esperando que este depois introduza uma dinâmica com ligação às escolas 
de uma forma superior àquela que tem sido realizada.------------------------------------------------------
No que respeita à Villa Romana de Pisões, a resposta é a mesma, isto é, a responsabilidade 
direta é da Universidade de Évora e não da Câmara Municipal de Beja. Esta tem também um 
projeto aprovado pela Universidade de Évora, no âmbito do Valorizar, vai ter um pequeno 
Centro Interpretativo e melhores condições. Assim, com estas melhores condições quer no 
Museu quer em Pisões, conseguir-se-á valorizar em termos de visitas de estudo estes dois 
equipamentos tornando-os mais visitáveis.---------------------------------------------------------------------
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Relativamente às questões do senhor Presidente da União de Freguesias de Salvada e Quintos, 
Sérgio Engana, referiu que é verdade e o executivo tem conhecimento que as Estradas 
Municipais 511 e 513 estão em avançado estado de degradação. Entre março e abril a estrada 
esteve fechada até ao cruzamento de Quintos durante cerca de um mês em que foram 
corrigidas as faixas laterais que apresentavam inclinações substanciais. Disse, com a maior 
franqueza, que dificilmente haverá condições para intervencionar essa estrada na totalidade, 
como gostariam de fazer. Esta estrada tem 17 anos, foi construída na altura com 
financiamento comunitário que atualmente não existe, foi bem calculada no que respeita ao 
volume de tráfego que tinha na altura mas entretanto esses volumes, quer de circulação quer 
sobretudo de tonelagem na via foram substancialmente alterados, primeiro, pelos canais de 
rega da EDIA e depois com a circulação que durante quatro meses é muito intensa com uma 
média diária de cerca de 100 viaturas pesadas. Acrescentou que não era promessa do 
executivo intervencionar esta estrada, não passa a sê-lo agora porque provavelmente não 
haveria condições de a poder completar e portanto estariam a prometer uma coisa que não 
conseguiriam executar pelo menos até outubro de 2021. Contudo, existem duas opções que 
ainda não decidiram qual executar, uma é encomendar um projeto externo e depois quando 
houver condições, através de um empréstimo fazer uma empreitada, isto nunca antes de 
2022, ou então uma intervenção direta ali naqueles setecentos metros quilómetro e meio, que 
possa minimizar os riscos na zona do lagar, que é a mais grave, na primavera de 2021.------------ 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

3.2. – Proposta de aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento 
da Câmara Municipal de Beja para o ano 2021;---------------------------------------------- 

 
1 – Introdução: A elaboração das Grandes Opções do Plano e o Orçamento Municipal para 
2021, foram um exercício ainda mais difícil e complexo em virtude da grave situação gerada 
pelo estado de pandemia relacionada com o COVID-19, que atravessamos. Na verdade, tivemos 
em consideração um conjunto de fatores que vieram agravar muito significativamente a 
situação:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – A previsível e acentuada quebra das receitas, proveniente dos impostos diretos e da 
prestação de serviços, que prejudica drasticamente o esforço que temos vindo a realizar ao 
longo do presente ano, ao nível do investimento.-------------------------------------------------------------
2 – Uma queda acentuada da atividade económica que irá ter reflexos significativos nas 
receitas dos Municípios.----------------------------------------------------------------------------------------------
Face aos graves problemas e condicionantes referidos, bem como ao sentido de 
responsabilidade que presidiu à sua elaboração, são estas as Grandes Opções e Orçamento 
possíveis e inevitáveis.------------------------------------------------------------------------------------------------
Na estrutura do presente ano, incorporámos a Transferência de competências da Educação, 
que separámos numa classificação orgânica específica.-----------------------------------------------------
1.1. – Estrutura do orçamento: A estrutura do orçamento altera-se relativamente aos últimos 
anos, pelo que obedecerá à seguinte decomposição:--------------------------------------------------------
0101 – Assembleia Municipal --------------------------------------------------------------------------------------
0102 – Câmara Municipal -------------------------------------------------------------------------------------------
0103 – Operações financeiras --------------------------------------------------------------------------------------
0104 – Educação – Escolas ------------------------------------------------------------------------------------------
Esta estrutura valoriza a dimensão política do orçamento e, simultaneamente, flexibiliza a 
gestão orçamental na sua componente técnica, responsabilizando mais cada um dos 
responsáveis pela execução do orçamento e, consequentemente, pelos resultados a alcançar. 
Para efeitos de controlo do orçamento, será determinante a função das Grandes Opções do 
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Plano (GOP) que, à semelhança dos anos anteriores, incluirá, para além do Plano Plurianual de 
Investimentos (PPI) o Plano das Atividades Municipais (PAM).---------------------------------------------
Os dados apresentados continuam a obrigar à contenção nas despesas correntes, sendo certo 
que este executivo mantém o mesmo objetivo traçado em anos anteriores, no sentido de 
conter alguns gastos, mas sem descurar um aspeto importante, que é o de manter um nível de 
investimento elevado com retorno futuro.----------------------------------------------------------------------
O executivo estará atento e continuará a trabalhar no sentido de obter o maior número de 
recursos financeiros nos diversos programas mantendo-se a análise às necessidades de 
investimento, a elaboração de projetos e a organização de processos com vista à apresentação 
de candidaturas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 – Visão: O ano de 2021 será na nossa perspetiva, o da consolidação deste novo modelo de 
gestão em SNC-AP e de reorganização dos serviços municipais, com a consequente melhoria 
progressiva da eficiência e eficácia dos serviços e, obviamente, uma redução acentuada dos 
desperdícios e das irracionalidades.-------------------------------------------------------------------------------
A execução dos objetivos irá prosseguir, necessariamente com constrangimentos decorrentes 
da situação pandémica em que vivemos e, esperamos que no final do ano 2021 os projetos 
estruturantes em curso e o horizonte de resolução dos principais problemas que afetam o 
nosso concelho sejam fatores de retoma para a economia local.-----------------------------------------
3 – Estratégia: Iremos prosseguir na concretização da estratégia definida e aprovada em 2020, 
com os indispensáveis ajustamentos decorrentes quer da nova realidade quer da avaliação 
contínua realizada.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Intensificaremos o aproveitamento integral dos Fundos Comunitários e reforçaremos a nossa 
intervenção como “governo local” e capital regional, através da dinamização e coordenação de 
novas parcerias para o desenvolvimento.-----------------------------------------------------------------------
4 – Apresentação na generalidade: O Orçamento Municipal para o ano de 2021, assume o 
montante global de 38.938.562 €, apresentando um acréscimo de 4.004.041,71 €, 
relativamente ao Orçamento do ano anterior.-----------------------------------------------------------------
EVOLUÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:------------------------------------------------------------------------ 
 

2020 2021

Correntes 26 670 470,00 28 235 862,00 6% 76,34% 72,51%

Capital 8 264 050,29 10 702 700,00 30% 23,66% 27,49%

Total 34 934 520,29 38 938 562,00 11% 100,00% 100,00%

Receitas 2020 2021
Variação 2020 /  

2021 %

Estrutura

 
 

2020 2021

Correntes 22 555 635,00 24 619 760,00 9% 64,57% 63,23%

Capital 12 378 885,29 14 318 802,00 16% 35,43% 36,77%

Total 34 934 520,29 38 938 562,00 11% 100,00% 100,00%

Despesas 2020 2021
Estrutura

Variação 2020 /  
2021 %
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Da análise da evolução da estrutura dos orçamentos Municipais, o corrente ano apresenta um 
acréscimo no peso das despesas correntes, relativamente ao ano anterior.---------------------------
EVOLUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DO OGE:------------------------------------------------------------------------ 
 

2020 % 2021 %
Acréscimo de 

2020/2021
10 255 137,00 71,92% 11 235 059,00 60,38% 9,56%

558 937,00 3,92% 558 937,00 3,00% 0,00%
1 859 744,00 13,04% 1 930 188,00 10,37% 3,79%

280 000,00 1,96% 3 488 158,00 18,75% 1145,77%
181 651,00 1,27% 157 112,00 0,84% -13,51%

396 833,00 2,78% 454 136,00 2,44% 14,44%
727 000,00 5,10% 784 100,00 4,21% 7,85%

14 259 302,00 100,00% 18 607 690,00 100,00% 30,50%
Outras -  CPCJ, DGAL e DGEE

ARTº 35º Nº 3 LEI 73/2013

FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO

FUNDO SOCIAL MUNICIPAL

PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS LEI Nº 50/2018

PARTICIPAÇÃO IVA -  ARTº 26-A LEI 73/2013

 
 

A distribuição das receitas previstas para o exercício de 2021, por capítulos, permite-nos 
avaliar o contributo destas para relativamente ao montante global.------------------------------------- 
 
RECEITAS POR CAPÍTULOS:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Descritivo Valor % Correntes % Total

01 IMPOSTOS DIRECTOS 6 446 000,00 22,83% 16,55%

04 TAXAS MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 445 900,00 1,58% 1,15%

05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE 1 755 343,00 6,22% 4,51%

06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 17 214 119,00 60,97% 44,21%

07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 2 125 500,00 7,53% 5,46%

08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 249 000,00 0,88% 0,64%

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 28 235 862,00 100,00% 72,51%

09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO 237 000,00 2,21% 0,61%

10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 7 534 871,00 70,40% 19,35%

11 ACTIVOS FINANCEIROS 10 000,00 0,09% 0,03%

12 PASSIVOS FINANCEIROS 2 896 329,00 27,06% 7,44%

13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 14 500,00 0,14% 0,04%

15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 10 000,00 0,09% 0,03%

16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 10 702 700,00 100,00% 27,49%

TOTAL GLOBAL 38 938 562,00 100,00%  
 

As receitas próprias, os fundos municipais e os impostos diretos garantem 65,76% do 
financiamento do Orçamento.--------------------------------------------------------------------------------------
FONTES DE FINANCIAMENTO:----------------------------------------------------------------------------------------- 
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IMPOSTOS DIRECTOS 6 446 000,00 16,55%

FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO 11 235 059,00 28,85%

FUNDO SOCIAL MUNICIPAL 558 937,00 1,44%

PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS 1 930 188,00 4,96%

OUTRAS TRANFERNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4 149 406,00 10,66%

PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS FINANCIADOS 5 960 801,00 15,31%

SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 90 000,00 0,23%

VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO 237 000,00 0,61%

EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO 2 896 329,00 7,44%

RECEITAS PRÓPRIAS 5 434 842,00 13,96%

TOTAL 38 938 562,00 100,00%

2021

 
 

O maior contributo para o financiamento do Orçamento Municipal está nas suas receitas 
provenientes do Fundo de Equilíbrio Financeiro que representam 28,85% do valor global, logo 
seguido dos Impostos Diretos que contribuem com 16,55% para o mesmo.--------------------------- 
SINTESE DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO:------------------------------------------------------------------------ 
 

FUNÇÕES SOCIAIS 7 553 637,00 54,93%

FUNÇÕES ECONÓMICAS 1 603 538,00 11,66%

FUNÇÕES GERAIS 4 594 563,00 33,41%

TOTAL GOP 13 751 738,00 100,00%  
 

2 FUNÇÕES SOCIAIS 7 553 637,00         100% ( 1)

2.1.0 EDUCAÇÃO 636 059,00 8,42%

2.3.0 SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS 3 000,00 0,04%

2.4.0 HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS 5 840 547,00 77,32%

2.5.0 SERVIÇOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS 1 074 031,00 14,22%

(1) Peso de cada rubr ica no total das Funções Sociais
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RÚBRICAS 2021 %

1 FUNÇÕES GERAIS 4 594 563,00 33,41%
1.1.0 SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4 589 563,00 33,37%
1.1.1 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 589 563,00 33,37%

1.2.0 SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 5 000,00 0,04%
1.2.1 PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 5 000,00 0,04%
1.2.2 POLÍCIA MUNICIPAL 0,00 0,00%
2 FUNÇÕES SOCIAIS 7 553 637,00 54,93%
2.1.0 EDUCAÇÃO 636 059,00 4,63%
2.1.1 ENSINO NÃO SUPERIOR 80 000,00 0,58%
2.1.2 SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 387 790,00 2,82%
2.1.3 SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 106 126,00 0,77%
2.1.4 ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR 62 143,00 0,45%

2.3.0 SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS 3 000,00 0,02%
2.3.2 ACÇÃO SOCIAL 3 000,00 0,02%

2.4.0 HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS 5 840 547,00 42,47%
2.4.1 HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS 1 040 309,00 7,56%
2.4.2 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 3 286 001,00 23,90%
2.4.3 SANEAMENTO 35 500,00 0,26%
2.4.4 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2 000,00 0,01%
2.4.5 RESÍDUOS SÓLIDOS 1 314 720,00 9,56%
2.4.6 PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONS. NATUREZA 55 000,00 0,40%
2.4.8 CEMITÉRIOS 25 000,00 0,18%
2.4.9 PROTECÇÃO CONSERVAÇÃO VALORIZAÇÃO PATRIMÓNIO NATURAL 82 017,00 0,60%

2.5.0 SERVIÇOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS 1 074 031,00 7,81%
2.5.1 CULTURA 672 828,00 4,89%
2.5.2 DESPORTO, RECREIO E LAZER 37 870,00 0,28%
2.5.4 ARTE E ANIMAÇÃO CULTURAL 66 186,00 0,48%
2.5.5 DESPORTO RECREIO E LAZER -  INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS 272 147,00 1,98%
2.5.6 INICIATIVAS E ATIVIDADES DESPORTIVAS 25 000,00 0,18%
3 FUNÇÕES ECONÓMICAS 1 603 538,00 11,66%
3.3.0 TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 1 507 869,00 10,96%
3.3.1 TRANSPORTES RODOVOÁRIOS 155 352,00 1,13%
3.3.2 TRANSORTES E COMUNICAÇÕES -  ORDENAMENTO E TRÂNSITO 71 000,00 0,52%
3.3.3 TRANSPORTES FLUVIAIS 1 281 517,00 9,32%

3.4.0 COMÉRCIO E TURISMO 95 669,00 0,70%

3.4.1 MERCADOS E FEIRAS 5 669,00 0,04%

3.4.2 TURISMO 90 000,00 0,65%

ESFORÇO TOTAL DO MUNICÍPIO 13 751 738,00 100,00%

Financiamento Definido

Síntese das Grandes Opções do Plano
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O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, fez um enquadramento genérico desta 
proposta:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O orçamento tem um aumento de quatro milhões e quatro mil euros mas que na prática é um 
emagrecimento face ao que está em vigor, isto é, o Município de Beja vai ter mais um milhão e 
cem mil euros proveniente do Orçamento Geral do Estado, avançando de treze milhões e 
duzentos mil euros para catorze milhões e trezentos mil euros e depois tem imputado os três 
milhões e quatrocentos e oitenta e oito mil euros relativos à transferência de competências da 
Educação, o que somado dá quatro milhões e quinhentos mil euros, ora isto significa que há 
um recuo de quinhentos a seiscentos mil euros.---------------------------------------------------------------
Este orçamento é financiado pelas transferências do Orçamento Geral do Estado que são 
absolutamente decisivas; através dos impostos diretos, nomeadamente Derrama, IMI, IMT e 
IUC; pela participação de projetos comunitários financiados, ponto muito importante uma vez 
que a atividade deste mandato tem sido exercida com base no aproveitamento dos 
financiamentos comunitários possíveis de obter e ainda disponíveis no Quadro Comunitário de 
que termina em 2021 e por outras transferências da administração central que assumem aqui 
a quarta componente importante.--------------------------------------------------------------------------------
Este orçamento foi calculado com base nas receitas médias dos últimos três anos, projetando 
uma quebra de 8% nas receitas para o próximo ano, tendo em conta as quebras de receita, 
nomeadamente impostos diretos e outras, bem como da economia que está numa fase 
periclitante e que não se prevê ainda de grande retoma em 2021.---------------------------------------
As funções sociais atingem 55% das Grandes Opções do Plano, as despesas correntes em 
relação a este ano passam a ser menores, recuam de 65% para 63% e as despesas de capital 
passam de 35% para 37%.-------------------------------------------------------------------------------------------
Procurou-se construir um orçamento realista com base naquilo que está em execução ou que 
se pretende iniciar no próximo ano, seja em termos de lançamento de concursos seja em 
termos de execução de obra, nomeadamente, o Fórum Romano, o edifício “Modas Felício” e a 
2ª Fase da Zona de Acolhimento Empresarial Norte que irá permitir que mais sete lotes 
possam ficar com as condições ideais de infraestruturação e juntarem-se aos mais vinte e oito 
que estão em execução naquela zona bem como o melhoramento da parte consolidada. 
Portanto, Deste ponto de vista, o executivo não se agarrou a projetos que podem vir a ser mas 
sim a projetos que já são, aliás, se fosse ao contrário o orçamento incharia tanto que 
rebentaria, entrando numa situação de grande desequilíbrio entre a receita e a despesa, 
deixando certamente para o próximo mandato dívidas que ninguém deseja.-------------------------
Depois, uma parte significativa do orçamento é consumida pela massa salarial, onze milhões 
de euros, para os quatrocentos e oitenta e quatro funcionários da autarquia, mais dois milhões 
e quinhentos mil euros para as pessoas da área da educação que se irão juntar a partir de 01 
de janeiro de 2021, onde a Câmara Municipal é mera intermediária entre o trabalhador e a 
Administração Central, limitando-se a fazer a transferência.-----------------------------------------------
É um orçamento que não tira “coelhos da cartola”, mas naturalmente o quarto ano de 
mandato é aquele em que se concluem um conjunto de procedimentos que muitas vezes 
começam no primeiro e no segundo e desse ponto de vista o orçamento é a continuidade dos 
orçamentos que vêm dos anos anteriores incluindo aquilo que são as ideias de quem está a 
gerir a autarquia. Entendem que esta é a forma adequada de distribuir o orçamento disponível 
pelas prioridades e pela população de forma a atingir os objetivos de desenvolvimento 
cultural, económico e outros que o concelho tem, que é um pouco mais equilibrado que o do 
ano passado, com algumas correções e que esperam ver aprovado para o Município poder 
prosseguir tranquilamente a sua atividade até dezembro de 2021, disse.------------------------------  
 
A eleita Susana Correia (CDU) disse que, conforme já discutiu com a senhora Presidente, que se 
mostrou favorável, e se a Assembleia não vir inconveniente, dará já conhecimento do sentido 
de voto do Grupo da CDU relativamente aos pontos da ordem do dia que lhes suscitam uma 
abstenção ou uma não aprovação.--------------------------------------------------------------------------------
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Relativamente às Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2021, informou que depois de 
analisado o documento, há várias opções que não seriam certamente as opções da CDU e 
portanto, como têm feito até aqui, enquanto não surja uma questão claramente gritante com 
a qual não possam concordar de modo algum, irão abster-se para que o executivo possa 
exercer e aplicar o seu plano e depois cá estarão para verificar os resultados dessa mesma 
execução.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Mapa de Pessoal para 2021, continua o Grupo da CDU a considerar que 
existem algumas deficiências a nível do pessoal técnico operacional, deficiências que 
gostariam de ver mais reforçadas e embora compreendam que não é uma situação fácil, 
acham que poderia ser possível, daí irem também abster-se neste ponto.-----------------------------
Relativamente à fixação de impostos municipais a aplicar no Município de Beja em 2021, 
continua o Grupo da CDU a discordar com a aplicação do artigo 112º-A do CIMI (IMI familiar) e 
neste ponto em concreto irão votar contra.--------------------------------------------------------------------
Relativamente à proposta de adesão do Município de Beja ao Protocolo entre a ANMP – 
Associação Nacional de Municípios Portugueses e a CIG – Comissão para a Cidadania e 
Igualdade do Género – Municípios Solidários com as Vitimas de Violência Doméstica, e 
depois de analisada a resposta às questões que colocaram, continua o Grupo da CDU a 
considerar que este protocolo não terá muita efetividade nem utilidade prática e que se vem 
sobrepor a outros acordos e compromissos assumidos de uma forma que poderá até gerar 
confusões pelo que se irão abster, disse.------------------------------------------------------------------------ 
 
A eleita Fernanda Pereira (PSD) solicitou o seguinte esclarecimento:------------------------------------
Sendo o próximo ano ainda um ano certamente de exceção no que se refere a economia 
gostaria de saber de que forma o orçamento tem isso contemplado.------------------------------------
Há semelhança do que fez a eleita Susana Correia, fez a mesma apreciação e relativamente à 
fixação de impostos municipais a aplicar no Município de Beja em 2021 e à opção que a 
Câmara Municipal faz para o IMI, não vê onde é que está aqui uma grande exceção porque a 
taxa proposta já o era em termos do próprio documento do programa eleitoral, pelo que a sua 
proposta seria que o valor fosse mais baixo.--------------------------------------------------------------------
Quanto à Derrama seria por uma isenção mais abrangente o que justifica o seu voto contra os 
valores propostos e no IRS poder-se-ia ter ido para um valor mais baixo conforme se faz 
noutros municípios, disse.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE) colocou as seguintes questões:---------------------------------------------------
Na página 10 do documento, aparece uma despesa de 700.000,00 € - Outros, aliás designação 
mencionada várias vezes e que não se sabe nem há informação sobre qual o seu destino.--------
Relativamente ao Orçamento Participativo, que fazia parte do programa eleitoral do PS, não 
aparece novamente qualquer indicação sobre o mesmo.---------------------------------------------------
Relativamente à Tarifa Social da Água e Resíduos Automática, cuja recomendação foi aprovada 
na última Assembleia Municipal, continua o Bloco de Esquerda a insistir nas dificuldades que 
as pessoas atravessam e na necessidade crescente da utilização da água até porque de 2019 
para 2020 houve um aumento substancial da fatura por via da tarifa de saneamento de águas 
residuais e que entretanto vai em contraciclo com as dificuldades das famílias.----------------------
Em relação ao Mapa de Pessoal a preocupação do Bloco de Esquerda é sobretudo com os 
assistentes operacionais das escolas que realmente lhe parece em número reduzido para a 
atividade das escolas devido à situação atual, disse.---------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu o seguinte, uma vez que se tem estado 
a falar de orçamento e impostos municipais com os pontos de alguma forma sobrepostos:------
Em termos de impostos municipais a Câmara Municipal tem tido uma quebra relativa e em 
termos de 1º semestre (01 de janeiro e 30 de junho de 2020), comparando com os 1ºs semestres 
de 2018 e 2019, houve uma quebra face a 2018 de oitocentos e setenta e oito mil, novecentos 
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e dezasseis euros e quarenta e sete cêntimos e face a 2019 de trezentos e trinta e dois mil, 
cento e trinta e oito euros e dois cêntimos. Ainda assim a Câmara Municipal vai continuar a 
desagravar os impostos o que configura num benefício para as famílias e se a taxa geral de IMI 

para prédios urbanos de 0,32% for aprovada, o Município de Beja passará a ter a taxa de 
média distrital e uma das mais baixas aplicadas a capitais de distrito o que é pouco comum. 
Lembrou que quando tomaram posse em 2017 a taxa estava em 0,36% e irão deixá-la em 
0,32% à qual propõem juntar o benefício por filhos de 20, 40 e 70,00 €, em função de um, dois, 
três ou mais filhos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à Derrama, será pela primeira vez desagravada de 1,5%, para empresas com 
lucro tributável superior a 150.000,00 €, para 1,35%. No ano anterior havia 971 entidades em 
Beja em condição de pagar Derrama e cerca de 50% é que ficaram sujeitas a esse pagamento, 
as outras 50%, mesmo ultrapassando, ficaram isentas, sendo a receita de 815.000,00 € no ano 
2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao IRS, entende-se manter em 5% a taxa variável do imposto e considerando 
que este é um imposto justo porque está escalonado de forma progressiva, quer em termos de 
escalões quer em termos de taxas, mas tem uma questão, é que esta devolução dos 5% do IRS 

da taxa variável não é redistributiva, dai pensarem que esta verba é mais útil ao erário público 
coletivo do que de reembolso para as famílias. Deu o seguinte exemplo, tendo em conta que 
estes 5% trabalham sobre a retenção na fonte, ora se a taxa fosse desagravada para 4%, uma 
pessoa que tenha uma retenção na fonte de 18.000,00 € recebia 180,00 € de reembolso extra 
na próxima liquidação do imposto e uma pessoa com o salário mínimo que não tenha retenção 
na fonte receberia 0,00 €, portanto não lhes parece justo que haja uma devolução de imposto 
a quem tem mais altos rendimentos porque este imposto não serve para redistribuição mas 
sim para devolver mais a quem mais recebeu e já pagou imposto de forma progressiva e serve 
para devolver nada ou muito pouco a pessoas com salários mais reduzidos ou salários médios, 
dai esta opção.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão do Orçamento Participativo, informou que não arrancou este verão 
porque depois de ter conversado e pedido a opinião de vários Presidentes de Câmara do 
Distrito, que já têm orçamento participativo incrementado, foi aconselhado a não fazê-lo 
tendo em conta que seria o primeiro ano, num contexto de pandemia, e começar logo com 
uma fraca adesão populacional, poderia ser uma má forma de principiar um processo desta 
natureza. Portanto, o processo está preparado, as verbas que serão alocadas em cada um dos 
anos estão no mapa de transferências e correspondem a 7,5% do IVA da fatura da restauração 
local, da eletricidade, da água e das telecomunicações é transferida para cada um dos 
municípios, ou seja, por exemplo em 2021 frutos desta percentagem a Câmara Municipal de 
Beja irá receber 157.000,00 € e é esta verba, que é variável, que será retornada à população 
através do orçamento participativo. Acrescentou que não está nenhuma verba inscrita no 
orçamento porque se espera que haja uma vacinação suficiente para que nos meses de maio 
ou junho de 2021, se consiga fazer sessões presenciais e para que os projetos vencedores 
possam encontrar execução em 2022, disse.------------------------------------------------------------------- 
 
Colocadas à votação foram as Grandes Opções do Plano e Orçamento da Câmara Municipal de 
Beja para o ano 2021, aprovadas por maioria com 15 votos a favor da bancada do PS e 17 
abstenções das bancadas da CDU, PSD, BE e PSMCT.---------------------------------------------------------- 
 
 

3.3. – Proposta de aprovação de Mapa de Pessoal da Câmara Municipal 
de Beja para o ano 2021;----------------------------------------------------------------------------------- 

 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que as principais alterações 
propostas para este Mapa de Pessoal face ao vigente são as seguintes:--------------------------------
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Prevêem-se para novas contratações, 30 assistentes operacionais, 4 assistentes técnicos e 2 
técnicos superiores e o encerramento de alguns lugares que vagaram por morte ou 
aposentação e que não serão preenchidos.---------------------------------------------------------------------
Dos 30 assistentes operacionais, 17 são na área da educação. Irá ser aberto um novo concurso 
para auxiliares de ação educativa porque em março de 2020 ainda havia alguns lugares da lista 
por preencher mas infelizmente esgotaram-se os dezoito meses e o concurso que estava a 
decorrer deixou de ter reserva de recrutamento e porque existe a necessidade de suprimir as 
carências de recursos humanos em termos de auxiliares de ação educativa cumprindo 
minimamente os rácios nos agrupamentos, disse.------------------------------------------------------------ 
 
Colocada à votação foi a proposta de Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Beja para o 
ano 2021, aprovada por maioria com 16 votos a favor das bancadas do PS e PSD e 16 
abstenções das bancadas da CDU, BE e PSMCT.---------------------------------------------------------------- 
 
 

3.4. – Proposta de fixação de impostos municipais a aplicar no Município 
de Beja em 2021 – IMI, Derrama e IRS;------------------------------------------------------------ 

 
1. IMI (artigo 112º do CIMI)--------------------------------------------------------------------------------------------
Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, fixam a taxa a aplicar em cada 
ano, dentro dos intervalos previstos nas alíneas a) e c) do nº 1, do artigo 112º do CIMI, sendo 
de 0,8%, para prédios rústicos e entre 0,3% e 0,45% para prédios urbanos.---------------------------
A deliberação da Assembleia Municipal deve ser comunicada à AT até 31 de dezembro do ano 
anterior ao da cobrança (conforme o nº 14 do artigo 112º do CIMI).-----------------------------------------
Face ao difícil contexto que se atravessa, relacionado com a pandemia do COVID-19, propõe-
se, para 2020, a fixação do valor da taxa de 0,32%, para os prédios urbanos.----------------------- 
 
Colocada à votação foi a proposta, aprovada por maioria com 31 votos a favor das bancadas 
do PS, CDU, BE e PSMCT e 1 voto contra da bancada do PSD.----------------------------------------------- 
 
Propõe-se também:---------------------------------------------------------------------------------------------------
Elevar, anualmente, ao triplo a taxa de IMI em vigor previstas para prédios urbanos que se 
encontrem em ruínas ou devolutos há mais de um ano, considerando-se devolutos ou em 
ruínas, os prédios como tal definidos em diploma próprio (de acordo com o previsto no nº 3 do 

artigo 112º do CIMI Majoração em 30% da taxa de IMI em vigor a aplicar a prédios urbanos degradados, 
que independentemente da sua localização não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam 

perigar a segurança de pessoas e bens (nº 8 do artigo 112º do CIMI);------------------------------------------- 
 
Colocada à votação foi a proposta, aprovada por unanimidade.------------------------------------------ 
 
Ainda, nos termos do artigo 112º-A do CIMI, podem, os municípios, fixar uma redução da taxa 
do imposto municipal sobre imóveis, que vigorar no ano a que respeita o imposto, a aplicar ao 
prédio ou parte do prédio urbano destinado a habitação própria e permanente do sujeito 
passivo ou do seu agregado familiar, e que seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao 
número de dependentes que, nos termos do Código do IRS, compõem o respetivo agregado 
familiar, de acordo com a seguinte tabela:---------------------------------------------------------------------- 
 

Número dependentes a cargo Dedução fixa (em €) 

1 20 

2 40 

3 70 
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Propõe-se, também, para 2020, a aplicação do artigo 112º-A do CIMI, no Município de Beja.--- 
 
Colocada à votação foi a proposta, aprovada por maioria com 16 votos a favor das bancadas 
do PS e PSD, 14 votos contra da bancada da CDU e 2 abstenções das bancadas do BE e PSMCT.- 
 
2. Derrama (artigo 18º da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro)-------------------------------------------------
A Assembleia Municipal, pode deliberar, sob proposta da Câmara, uma derrama, até ao limite 
máximo de 1,5%, sobre o lucro tributável do IRC das empresas que exerçam atividade no 
concelho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A deliberação da Assembleia Municipal deve ser comunicada à AT até 30 de novembro do ano 
anterior ao da cobrança (conforme nº 17, do artigo 18º da Lei 73/2013, de 03 de setembro), na 
versão mais recente introduzida pela Lei nº 51/2018, de 16 de agosto.---------------------------------
Face à pandemia e à situação excecional que se atravessa, propõe-se, para o ano de 2020, que 
seja fixada uma derrama de 1,35% sobre o lucro tributável das empresas com volume de 
negócios superior a 150.000,00 € e isenção para as empresas com volume de negócios 
inferior ou igual a esse montante, de acordo com o artigo 7º do regulamento de atribuição de 
benefícios fiscais do Município de Beja, que entrou em vigor a 04 de agosto de 2020.-------------- 
 
Colocada à votação foi a proposta, aprovada por maioria com 31 votos a favor das bancadas 
do PS, CDU, BE e PSMCT e 1 voto contra da bancada do PSD.----------------------------------------------- 
 
3. IRS (artigo 26º da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro)---------------------------------------------------------
A Assembleia Municipal, pode deliberar, sob proposta da Câmara, uma participação até 5%, do 
IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho.-------------------------------------------------
A deliberação da Assembleia Municipal deve ser comunicada à AT até 31 de dezembro do ano 
anterior ao da cobrança (conforme nº 2 do artigo 26º).---------------------------------------------------------
Propõe-se, para 2020, a fixação de uma participação de 5% do IRS.------------------------------------ 
 
Colocada à votação foi a proposta de fixação de uma participação de 5% do IRS, aprovada por 
maioria com 31 votos a favor das bancadas do PS, CDU, BE e PSMCT e 1 abstenção da bancada 
do PSD.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

3.5. – Transferência de competências para os órgãos municipais e para as 
entidades intermunicipais no domínio da ação social – proposta de 
rejeição;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
De acordo com o Decreto-Lei nº 55/2020, de 12 de agosto, e em concretização da 
transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais 
no domínio da ação social, ao abrigo da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, são transferidas para 
o Município as competências previstas no artigo 3º do mencionado Decreto-Lei:--------------------
a) Assegurar o serviço de atendimento e de acompanhamento social;----------------------------------
b) Elaborar as cartas sociais municipais, incluindo o mapeamento de respostas existentes ao 
nível dos equipamentos sociais;-----------------------------------------------------------------------------------
c) Assegurar a articulação entre as cartas sociais municipais e as prioridades definidas a nível 
nacional e regional;----------------------------------------------------------------------------------------------------
d) Implementar atividades de animação e apoio à família para as crianças que frequentam o 
ensino pré-escolar que correspondam à componente de apoio à família nos termos do artigo 
12º do diploma legal;------------------------------------------------------------------------------------------------
e) Elaborar os relatórios de diagnóstico técnico e acompanhamento e de atribuição de 
prestações pecuniárias de caráter eventual em situações de carência económica e de risco 
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social;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
f) Celebrar e acompanhar os contratos de inserção dos beneficiários do rendimento social de 
inserção;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
g) Desenvolver programas nas áreas de conforto habitacional para pessoas idosas, 
designadamente em articulação com entidades públicas, instituições particulares de 
solidariedade social ou com as estruturas de gestão dos programas temáticos;----------------------
h) Coordenar a execução do programa de contratos locais de desenvolvimento social (CLDS), 
em articulação com os conselhos locais de ação social;------------------------------------------------------
i) Emitir parecer, vinculativo quando desfavorável, sobre a criação de serviços e equipamentos 
sociais com apoios públicos.-----------------------------------------------------------------------------------------
O Decreto-Lei nº 55/2020, de 12 de agosto, prevê que a transferência das competências 
envolve a transferência, para os municípios, das dotações inscritas no orçamento do Ministério 
do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social correspondentes aos recursos necessários para 
o exercício das competências transferidas, considerando os atualmente aplicados nos serviços 
e competências descentralizados, sem aumento da despesa pública global e nos termos a 
definir por portarias que serão publicadas, no que respeita ao programa de Contratos Locais 
de Desenvolvimento Social, serviço de atendimento e acompanhamento social e acordos de 
inserção (RSI).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos do exercício das competências referentes ao serviço de atendimento e 
acompanhamento social e acordos de inserção, serão transferidos para os municípios os 
montantes equivalentes às remunerações devidas aos trabalhadores afetos ao exercício das 
mencionadas competências e, bem assim, os encargos a cargo da entidade empregadora.-------
As portarias a emitir pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, das 
autarquias locais e da segurança social, definem os termos da transição de todos os recursos e 
meios necessários, tendo em consideração, designadamente, os rácios e os indicativos 
técnicos atualmente existentes para o funcionamento dos serviços de apoio social.----------------
Para efeitos do exercício das competências relativas ao serviço de atendimento e 
acompanhamento social e acordos de inserção, os trabalhadores com vínculo de emprego 
público do mapa de pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P., que estejam integralmente 
afetos ao exercício daquelas competências, e mediante acordo entre o trabalhador, aquele 
Instituto e a Câmara Municipal respetiva, transitam para os mapas de pessoal das Câmaras 
Municipais da localização geográfica respetiva, nos termos previstos no artigo 14º do Decreto-
Lei mencionado. Os postos de trabalho necessários para dar cumprimento a esta disposição 
legal são automaticamente aditados ao mapa de pessoal da Câmara Municipal para onde 
transitam os trabalhadores referidos.----------------------------------------------------------------------------
Para cada Município transita, pelo menos, um trabalhador da carreira e com a categoria de 
técnico superior ou a dotação correspondente às respetivas remunerações e demais encargos 
salariais anuais.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Câmara Municipal exerce as competências de direção e gestão de recursos 
humanos relativas aos trabalhadores que transitam para o mapa de pessoal da Câmara 
Municipal, nos mesmos termos em que as exerce relativamente aos restantes trabalhadores 
sob a sua dependência hierárquico-funcional.-----------------------------------------------------------------
Em matéria de recursos financeiros, o artigo 16º do Decreto-Lei nº 55/2020, de 12 de agosto, 
prevê que, o prazo de 30 dias corridos após a entrada em vigor do mencionado Decreto-Lei 
(que entrou em vigor em 13 de agosto de 2020), e no que se reporta às competências referentes 
ao serviço de atendimento e acompanhamento social e acordos de inserção, os membros do 
Governo responsáveis pelas áreas das finanças, das autarquias locais e da segurança social 
remetem a cada uma das Câmaras Municipais projeto de mapa contendo os elementos 
financeiros, os recursos humanos em causa e respetivos ratios, os acordos e protocolos 
vigentes, bem como o número de processos familiares em acompanhamento e outros dados 
considerados relevantes.---------------------------------------------------------------------------------------------
As Câmaras Municipais dispõem de um prazo de 30 dias corridos, contados da receção do 
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projeto referido no número anterior, para se pronunciarem sobre o seu teor, presumindo-se, 
na falta de pronúncia, que manifestam a sua concordância com o teor do projeto.------------------
No âmbito das competências transferidas, os municípios podem apresentar candidaturas a 
programas, projetos e medidas de apoio financiados por fundos comunitários, 
designadamente fundos europeus estruturais e de investimento, em articulação com as 
comissões de coordenação e desenvolvimento regional.----------------------------------------------------
Nos termos do artigo 23º, mantêm-se os contratos interadministrativos de delegação de 
competências celebrados ao abrigo do Decreto-Lei nº 30/2015, de 12 de fevereiro, bem como 
os acordos de execução celebrados ao abrigo da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, até à data 
em que as autarquias locais assumam, no âmbito do diploma em questão, as competências 
previstas naqueles contratos ou acordos, consoante o caso.-----------------------------------------------
Os contratos interadministrativos de delegação de competências e os acordos de execução 
mencionados caducam na data em que os respetivos municípios assumam as novas 
competências.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
O artigo 24º do diploma legal prevê que, relativamente ao ano de 2021, os municípios que não 
pretendam assumir as competências previstas no Decreto-Lei em causa, “podem fazê-lo 
mediante comunicação desse facto à Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), após prévia 
deliberação dos seus órgãos deliberativos, até 60 dias após a publicação, no Diário da 
República, do despacho previsto no nº 3 do artigo 16º e das portarias referidas nos artigos 10º 
e 11º”. Ou seja, caso o Município não pretenda assumir as competências em causa 
relativamente ao ano de 2021, deverá deliberar nesse sentido em Assembleia Municipal. Tal 
deliberação deverá ser comunicada à DGAL até 60 dias após ser publicado em Diário da 
República: o despacho dos membros do Governo responsáveis pela área das finanças, 
autarquias locais e segurança social, contendo o mapa com os montantes do Fundo de 
Financiamento da Descentralização a ser transferidos para os municípios em 2021, despacho 
este que deverá ser publicado em Diário da República no prazo de 90 dias após a entrada em 
vigor do Decreto-lei nº 55/2020, o que ocorreu no dia 13 de agosto de 2020, segundo o nº 1 do 
artigo 24º (este despacho será publicado para efeitos da supra mencionada deliberação do 

competente órgão deliberativo do Município, segundo o artigo 16º nº 3); as portarias dos membros 
do Governo responsáveis pela área das finanças, autarquias locais e segurança social, que 
definirão os termos dos serviços de atendimento e acompanhamento social de pessoas e 
famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão social, bem assim como a celebração e o 
acompanhamento pelas câmaras municipais, dos contratos de inserção dos beneficiários do 
rendimento social de inserção.-------------------------------------------------------------------------------------
De salientar que, de acordo com o disposto no nº 4 do artigo 24º, todas as competências 
previstas no diploma se consideram transferidas para as autarquias locais e entidades 
intermunicipais até 31 de março de 2022.-----------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, é de salientar que a transferência de competências para os órgãos municipais 
no domínio da ação social, deverá ser avaliada no âmbito dos recursos humanos existentes e 
recursos humanos a transitar decorrente deste processo, bem como, ao nível de espaço físico 
afeto à Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social que é claramente insuficiente, e sem 
alternativa de expansão enquanto decorrerem as obras no edifício principal do município.------- 
 
Colocada à votação foi a transferência de competências para os órgãos municipais e para as 
entidades intermunicipais no domínio da ação social, rejeitada por unanimidade.------------------ 
 
Foi dito pela eleita Gina Mateus (BE) que a posição do Bloco de Esquerda, relativamente às 
transferências de competências para as Câmaras Municipais, é conhecida, sempre se 
opuseram e todo o processo da transferência de competências na área da educação, de 
avanço e recuos ainda vem reforçar mais esta posição. Mais uma vez a Assembleia Municipal é 
chamada a pronunciar-se e portanto espera que tendo estas competências sido rejeitadas por 
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unanimidade que a rejeição se efetive e não aconteça aquilo que aconteceu com a área da 
Educação, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, disse que há três competências que foram 
adiadas recentemente em termos de possibilidade de aceitação por parte dos municípios, 
nomeadamente saúde, educação e ação social, até 21 de março de 2022. No caso da saúde 
não tem qualquer implicação porque existindo uma Unidade Local de Saúde na área do 
município essas competências são absorvidas pela mesma. As duas transferências pesadas e 
complicadas são de facto a da Educação e da Ação Social porque desta última passam 
diretamente para a Câmara Municipal de Beja os CLDS’s e muitas das funções atuais da 
Segurança Social o mais tardar até essa data. Portanto a grande diferença é que para esta 
competência da Ação Social estamos dentro do prazo para a executar até porque a Portaria 
ainda não foi publicada ao passo que a votação das competências na área da Educação foi feita 
à condição mas foi extemporânea uma vez que a sua aceitação teve de ser até junho de 2019 e 
o Município tentou de facto um adiamento que depois se revelou não ser possível, ou seja, são 
condições completamente diferentes pelo que a eleita Gina Mateus pode ficar descansada, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Susana Correia (CDU) referiu que o Grupo da CDU espera que sejam situações 
diferentes mas uma vez que a questão da transferência de competências da Educação está 
bastante confusa e há uma série de eleitos da Assembleia que ainda não perceberam 
exatamente o que é que se está a passar, irão solicitar à senhora Presidente a marcação de 
uma sessão extraordinária para discutir única e exclusivamente esta matéria por entenderem 
que não cabe no âmbito do que está em discussão na ordem do dia desta sessão, disse.---------- 
 
 

3.6. – Propostas de adjudicação;---------------------------------------------------------------------- 

 
Presente a proposta para recurso ao crédito de longo prazo destinado ao financiamento da 
obra de Reabilitação do edifício das “Modas Felício” sito na Praça da República nºs 25, 27 e 
28 e Rua Dr. Afonso Costa nºs 2, 4, 6, 8, 10 e 12, em Beja, foi a mesma retirada uma vez que o 
concurso ficou deserto.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Presente o relatório final do procedimento para recurso ao crédito de longo prazo destinado 
ao financiamento da obra de Reparação da Estrada Municipal entre Santa Vitória e a Mina 
da Juliana, propondo o júri a adjudicação ao BPI, S.A. e não havendo quaisquer pedidos de 
intervenção ou esclarecimento, foi o mesmo colocado à votação e aprovado por 
unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

3.7. – Propostas de aprovação de repartições de encargos;-------------------------- 

 
Para possibilitar dar seguimento ao concurso público a que se refere a empreitada de 
reabilitação do edifício sito na Praça da República, nos 25, 27 e 28 e Rua Dr. Afonso Costa, nos 
2, 4, 6, 8, 10 e 12, em Beja e cuja decisão de contratar foi aprovada em reunião de Câmara de 
05 de agosto de 2020, deverá ser considerada para esta obra a seguinte repartição de 
encargos (valores s/IVA incluído):------------------------------------------------------------------------------------
2020 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 €  
2021 …………………………………………………………………………………………………………………….. 500.000,00 €  
2022 …………………………………………………………………………………………………………………….. 250.000,00 € 
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Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi a repartição de 
encargos da empreitada de reabilitação do edifício sito na Praça da República, nos 25, 27 e 28 e 
Rua Dr. Afonso Costa, nos 2, 4, 6, 8, 10 e 12, em Beja, colocada à votação e aprovada por 
unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Para possibilitar dar seguimento ao concurso público a que se refere a empreitada de 
reabilitação da Estrada Municipal 529 entre Santa Vitória e Mina da Juliana e cuja decisão de 
contratar foi aprovada em reunião de Câmara de 16 de setembro de 2020, deverá ser 
considerada para esta obra a seguinte repartição de encargos (valores s/IVA incluído):-------------
2020 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 €  
2021 …………………………………………………………………………………………………………………….. 765.000,00 €  
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi a repartição de 
encargos da empreitada de reabilitação da Estrada Municipal 529 entre Santa Vitória e Mina 
da Juliana, colocada à votação e aprovada por unanimidade.--------------------------------------------- 
 
Para possibilitar dar seguimento ao concurso público a que se refere a empreitada de 
substituição da cobertura em amianto na Escola Básica de Mário Beirão, em Beja e cuja 
decisão de contratar foi aprovada por despacho do senhor Presidente da Câmara de 21 de 
setembro de 2020, deverá ser considerada para esta obra a seguinte repartição de encargos 
(valores s/IVA incluído):-------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 €  
2021 …………………………………………………………………………………………………………………….. 232.000,00 €  
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi a repartição de 
encargos da empreitada de substituição da cobertura em amianto na Escola Básica de Mário 
Beirão, em Beja, colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------- 
 
Para possibilitar dar seguimento ao concurso público a que se refere a empreitada de 
substituição da cobertura em amianto na Escola Básica de Santiago Maior, em Beja e cuja 
decisão de contratar foi aprovada por despacho do senhor Presidente da Câmara de 21 de 
setembro de 2020, deverá ser considerada para esta obra a seguinte repartição de encargos 
(valores s/IVA incluído):-------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 €  
2021 …………………………………………………………………………………………………………………….. 230.000,00 €  
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi a repartição de 
encargos da empreitada de substituição da cobertura em amianto na Escola Básica de 
Santiago Maior, em Beja, colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------- 
 
 

3.8. – Nova atualização de repartições de encargos;-------------------------------------- 

 
Na passada sessão da Assembleia Municipal de 22 de junho de 2020, foi aprovada uma 
atualização da repartição de encargos prevista para a empreitada de reabilitação do Mercado 
Municipal, adjudicada à Lena Engenharia e Construções, S.A., pelo valor de 1.980.000,00 € 
(s/IVA incluído), presumindo a possibilidade de executar durante 2020 cerca de seis meses de 
obra, situação que se veio posteriormente a considerar não ser possível, por razões que 
tiveram essencialmente a ver com a necessidade de remoção dos ramais e contadores de 
energia de muitos lojistas que continuavam ativos dentro do edifício.---------------------------------- 
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Esta situação só foi desbloqueada durante o corrente mês de Outubro, pelo que só agora há 
condições para o arranque efetivo dos trabalhos para além da montagem do estaleiro que 
entretanto se conseguiu iniciar.------------------------------------------------------------------------------------
Nestas condições, será apenas possível realizar este ano cerca de dois meses de obra, pelo que 
se propõe uma nova atualização da repartição de encargos para esta empreitada, cujos valores 
foram determinados com base no cronograma financeiro da proposta adjudicada.-----------------
Deste modo teremos (valores sem IVA incluído):----------------------------------------------------------------- 
2020 ……………………………………………………………………………………………………………………. 121.931,50 €  
2021 …………………………………………………………………………………………………………………. 1.496.362,03 €  
2022 ……………………………………………………………………………………………………………………. 361.706,47 € 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi a nova atualização de 
repartições de encargos da empreitada de reabilitação do Mercado Municipal, colocada à 
votação e aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------- 
 
Na passada sessão da Assembleia Municipal de 22 de junho de 2020, foi aprovada uma 
atualização da repartição de encargos prevista para a empreitada de reabilitação e 
refuncionalização do edifício da Piscina Descoberta, adjudicada ao consórcio Efima – 
Eficiência, Instalações e Manutenção, Ldª/Pentatipo, Ldª, pelo valor de 1.793.105,20 € (s/IVA 

incluído), presumindo a possibilidade de executar durante 2020 cerca de seis meses de obra, 
situação que não foi efetivamente possível por atrasos na celebração do contrato externo para 
a fiscalização e coordenação de segurança da obra.----------------------------------------------------------
A empreitada só teve início concreto a partir de meados de Agosto, com a comunicação da 
aprovação do PSS ao adjudicatário.--------------------------------------------------------------------------------
Nestas condições, será apenas possível realizar este ano cerca de quatro meses e meio de 
obra, pelo que se propõe uma nova atualização da repartição de encargos para esta 
empreitada, cujos valores foram determinados com base no cronograma financeiro da 
proposta adjudicada.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Deste modo teremos (valores sem IVA incluído):----------------------------------------------------------------- 
2020 ……………………………………………………………………………………………………………………. 274.165,79 €  
2021 …………………………………………………………………………………………………………………. 1.518.939,41 € 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi a nova atualização de 
repartições de encargos da empreitada de reabilitação e refuncionalização do edifício da 
Piscina Descoberta, colocada à votação e aprovada por unanimidade.--------------------------------- 
 
 

3.9. – Proposta de adesão do Município de Beja ao Protocolo entre a 
ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses e a CIG – 
Comissão para a Cidadania e Igualdade do Género – Municípios 
Solidários com as Vitimas de Violência Doméstica;---------------------------------------- 

 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi a proposta de adesão 
do Município de Beja ao Protocolo entre a ANMP – Associação Nacional de Municípios 
Portugueses e a CIG – Comissão para a Cidadania e Igualdade do Género – Municípios 
Solidários com as Vitimas de Violência Doméstica, colocada à votação e aprovada por maioria 
com 16 votos a favor das bancadas do PS e PSD e 16 abstenções das bancadas da CDU, BE e 
PSMCT.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. – Aprovação da ata em minuta;-------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

A Mesa, 

 

Aprovada por unanimidade em sessão 

ordinária realizada em 22 de fevereiro de 

2021. 


