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Ata número seis, relativa à sessão extraordinária da Assembleia 

Municipal de Beja realizada a trinta de dezembro do ano dois mil e 

vinte;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Pelas dezassete horas, reuniu por videoconferência, 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 deu 
conhecimento dos pedidos de substituição dos eleitos, Ana Paula Madeira da Silva Delgado e 
Pedro Miguel Vigon Manso Frazão por Susana Margarida Barrocas Feio Sobral e António José 
Curre Barahona, cidadãos as seguir na lista de candidatos pela Coligação Democrática Unitária 
à Assembleia Municipal, bem como dos Presidentes das Junta de Freguesia de Baleizão 
(Silvestre do Calvário Troncão), Cabeça Gorda (Maria Lucília Pereira Simão Rosa) e Santa Clara de 
Louredo (Luís Miguel da Silva Gaspar) pelos seus substitutos legais, Maria João Palma Brissos, 

Vítor Manuel Lampreia Martins e Vitória Emilia São Pedro Leandro, respetivamente, nos 
termos do artigo 18º, nº 1, alínea c) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.--------------------------- 
 
Estiveram presentes os(as) Senhores(as) Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova, Carla de 
Jesus Pereira Barriga, José Álvaro Guerreiro Pereira, João Manuel Ildefonso Dias, 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, Susana Margarida 
Barrocas Feio Sobral, Patrícia Margarida de Carvalho dos Santos Duarte Loução Patriarca, 
André Filipe Modesto Pires, Miguel Machado Quaresma, Antónia Luísa Ferro da Silva, António 
José Curre Barahona, Cristina Maria da Trindade Ferreira Barata, Gina Alice Esteves Quental 
Mateus, Abílio Joaquim Teixeira, Maria João Palma Brissos como substituta do Presidente da 
Junta de Freguesia de Baleizão, Vítor Manuel Ramires Morais Besugo como Presidente da 
Junta de Freguesia de Beringel, Vítor Manuel Lampreia Martins como substituto da Presidente 
da Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, Jorge Miguel Raposo da Mata como Presidente da 
Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Neves, Vitória Emilia São Pedro Leandro como 
substituta do Presidente da Junta de Freguesia de Santa Clara de Louredo, Carlos Manuel 
Castilho Casimiro como Presidente da União de Freguesias de Albernoa e Trindade, Sérgio 
Manuel Nunes Engana como Presidente da União de Freguesias de Salvada e Quintos, António 
Mestre da Silva Ramos como Presidente da União das Freguesias de Beja de Salvador e Santa 
Maria da Feira, Jorge Manuel Marques Parente como Presidente da União das Freguesias de 
Beja de Santiago Maior e São João Baptista, Julieta de Fátima Camões dos Santos Romão como 
Presidente da União das Freguesias de Santa Vitória e Mombeja e Eduardo Luís Casaca Pelado 
como Presidente da União das Freguesias de Trigaches e São Brissos.----------------------------------- 
 
Constatou-se a falta do Presidente da Junta de Freguesia de São Matias, Leonel de Jesus Rato 
Sousa, 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, Arlindo José Clemente Morais, Luís Alberto da Silva Miranda, Ana Marisa 
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de Sousa Martins Saturnino, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado e Sónia Maria Horta do 
Calvário.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Depois de confirmada a presença dos elementos do público, que previamente se tinham 
inscrito e a quem tinha sido disponibilizado o link de acesso, a senhora Presidente deu inicio à 
sessão saudando todos os presentes e explicando que a reunião extraordinária foi solicitada 
por um grupo de deputados municipais que se considerava pouco esclarecido relativamente 
ao processo de transferência de competências para as Autarquias Locais e Entidades 
Intermunicipais, no domínio da Educação. Explicou ainda que a necessidade de efetuar a 
reunião via zoom, se deveu à necessidade de respeitar as condições de segurança sanitárias, 
tendo em conta a situação da região e do distrito em termos de situação epidemiológica, uma 
vez que os números são muito preocupantes no momento.----------------------------------------------- 
 
Seguiu-se o ponto 1 da ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
O munícipe Manuel Nobre, refere que tendo tido conhecimento da realização desta 
assembleia extraordinária sobre este assunto da transferência de competências e uma vez que 
esta matéria já conhece desenvolvimentos noutros países, inclusivamente europeus, onde os 
resultados não têm sido os melhores e onde já estão a ser até desenvolvidos processos de 
reversão, quis manifestar a sua preocupação bem como perceber os contornos do que está 
aqui em causa, desde logo, porque se está a retirar autonomia às escolas para a passar para as 
autarquias.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No seu entender este processo põe em causa a universalidade do ensino porque como se pode 
constatar, por exemplo no Brasil, que é o caso que mais se assemelha ao que se pretende 
implementar em Portugal, as famílias com mais poder económico evitam as escolas municipais 
e procuram colocar os seus filhos nas escolas estatais e, portanto, quando se soube que o 
Município de Beja estava a dar passos nesse sentido, naturalmente que todos os profissionais 
de educação, neste caso os professores, manifestaram a sua preocupação através de um 
abaixo-assinado que já circulou e de uma petição que está a circular.-----------------------------------
Sendo certo que este Governo apresentou uma obrigatoriedade, ou seja, tinha que se 
pronunciar quem não queria aceitar as competências e ao assistir-se que em vários momentos 
a Assembleia Municipal de Beja rejeitou as mesmas, estranhou que o processo apesar de tudo 
tenha avançado o que está a gerar uma série de incompreensões. Assim, perguntou se esta 
decisão choca ou não acompanha a decisão tomada pelo órgão deliberativo, disse.---------------- 
 
A munícipe Maria João Godinho referiu não ter nenhuma questão objetiva a colocar uma vez 
que a sua participação é apenas no sentido de perceber melhor como é que irá funcionar esta 
transferência de competências.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Foi referido pelo munícipe José Pedro Oliveira que não tinha pedido para participar ativamente 
mas sim para assistir, contudo aproveitou o facto de lhe ter sido dada a palavra para registar 
que houve alguma dificuldade no conhecimento geral da realização desta assembleia 
municipal, cujo tema é de suprema importância e que certamente iria interessar a uma 
comunidade mais alargada sobretudo às comunidades educativas.-------------------------------------- 
 
Em seguida a munícipe Maria da Fé Lemos, Vice-Presidente da Associação de Pais da Escola de 
Santa Maria, perguntou como é que em termos operacionais esta transferência de 
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competências vai funcionar e como é que a autarquia se está a preparar para fazer esta 
transição, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi dito pela munícipe Sónia Colaço, membro da Associação de Pais da Escola de Santa Maria, 
que a sua participação é apenas no sentido de obter alguns esclarecimentos uma vez que é do 
interesse de todos saber como é que a situação vai evoluir.------------------------------------------------ 
 
A munícipe Maria da Fé Carvalho, disse que à semelhança dos oradores que a antecederam a 
sua participação nesta assembleia municipal prende-se com a pertinência do ponto único da 
ordem de trabalhos e com a ausência de discussão e até mesmo de esclarecimentos que têm 
havido à volta desta matéria, porque tendo conhecimento que este órgão rejeitou por 
unanimidade a transferência de competências na área da educação mas que apesar disto o 
executivo avançou para a mesma, perguntou quando é que o Município de Beja aceitou esta 
transferência.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Antes de passar à ordem do dia a senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição 
Casa Nova, esclareceu que este órgão teria de se pronunciar, no caso da rejeição das 
competências, o que aconteceu em fevereiro de 2019, sendo que em junho desse mesmo ano 
reconfirmou essa rejeição para o ano 2019/2020. Para o ano letivo 2020/2021 não houve 
qualquer deliberação da assembleia sobre esta matéria uma vez que a câmara municipal 
pretendia aceitar a transferência destas competências.-----------------------------------------------------
Referiu ainda que poderá haver aqui alguma confusão por este facto, uma vez que em 26 de 
junho de 2019 foi dado cumprimento ao Decreto-Lei nº 21/2019, que diz respeito 
especificamente ao ano 2019/2020. Acrescentou que eventualmente na ata a informação 
possa estar pouco clara pelo que solicitou a todos que tivessem em conta a informação de 23 
de maio de 2019, emitida pelo gabinete jurídico sobre este assunto.------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, começou por cumprimentar todos os 
presentes nesta sessão realizada por videoconferência e fez a seguinte intervenção sobre as 
questões na generalidade tal como foram colocadas:--------------------------------------------------------
A Câmara Municipal de Beja não consegue fazer futurologia sobre qual será o ponto em que 
estarão daqui a 10/15 anos estas competências, isto é, se Portugal voltará atrás como alguns 
países já voltaram, hipótese que não exclui, ou se irá aprofundar o modelo.--------------------------
A Câmara Municipal de Beja pretende ser mais parceira das Escolas do que aquilo que tem 
vindo a ser e foi por isso que se associou a este processo. A intenção não é “mandar” nas 
escolas mas sim delegar competências nos Conselhos Executivos, porque quem percebe das 
Escolas é quem está nas Escolas, e agilizar procedimentos que da parte do Estado demoram 
mais tempo, portanto, não está aqui para enganar ninguém, nunca o fez e nunca o fará, e tem 
repetido por várias vezes que os meios transferidos para as autarquias são os mesmos que o 
Ministério da Educação atualmente tem para intervir nas escolas, seja para pessoal ou 
instalações.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao pessoal auxiliar uma coisa que a Câmara Municipal passará a fazer é abrir 
concursos, aliás, está já preparado um concurso para a integração de dezassete auxiliares de 
ação educativa, que são neste momento os rácios que estão incompletos na área do Município 
de Beja.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disse que, na sua opinião, esta será uma transição relativamente tranquila, aliás na 
esmagadora maioria das escolas não irá haver sequer uma perceção que houve uma 
transferência de competências a não ser na folha salarial em que deixa de figurar Ministério da 
Educação ou DGEstE e passa a figurar Câmara Municipal de Beja.-----------------------------------------
Em suma, a Câmara Municipal de Beja delega a organização das Escolas nas próprias Escolas e 
não tenciona intrometer-se nessa matéria mas sim agilizar processos e deste ponto de vista 
assumir responsabilidades que considera poder executar melhor que o Estado, não por uma 
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questão de competência mas por uma questão de proximidade. Um exemplo muito prático é o 
pavilhão de Santa Maria, que foi construído há vinte anos, nunca tinha sido pintado e que 
durante muito tempo andou num constante empurra entre a Câmara Municipal e o Ministério 
da Educação sobre de quem era a responsabilidade de o pintar. O ano passado a autarquia 
chegou-se à frente com pequenas reparações e pintura do mesmo. Naturalmente que não 
correrá tudo bem mas acredita que esta agilização de um conjunto de procedimentos pode 
melhorar a comunidade educativa com o mesmo dinheiro na área territorial do concelho e 
tudo será feito para que a qualidade da Educação em Beja não se degrade por essa via. 
Contudo, é evidente que se compararmos com Cascais, Oeiras ou Albufeira, que têm receitas 
de IMI e outras vinte vezes superiores, provavelmente estes concelhos poderão colocar mais 
orçamento municipal nas escolas do que Beja que irá trabalhar sobretudo com o orçamento 
que é transferido pelo Ministério da Educação.----------------------------------------------------------------
Lembrou que, ainda a Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, que depois veio dar origem ao Decreto-
Lei nº 21/2019, não tinha sido publicada, já o Partido Socialista na campanha eleitoral em 2017 
tinha nas suas 12 medidas prioritárias a aceitação da descentralização de competências para o 
Município na área da Educação. Um ano depois deu-se esta circunstância e entendendo que 
em 2019 seria relativamente cedo, no dia 01 de setembro de 2020 estariam em condições de 
aceitar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quis tranquilizar as pessoas que aqui intervieram e relativamente às associações de pais farão 
tudo o que estiver ao seu alcance, disse.------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Arlindo Morais disse não ter grande conteúdo a acrescentar ao que o senhor 
Presidente acabou de referir, o propósito não é “mandar” mas sim efetivamente agilizar 
processos, estar junto dos diretores e coordenadores das escolas para quando os problemas 
aparecerem serem mais facilmente resolvidos nos cinco mapas que foram transferidos, 
nomeadamente os transportes escolares, alunos com necessidades especiais e de inclusão, 
refeições, pessoal e da escola a tempo inteiro.-----------------------------------------------------------------
O pavilhão de Santa Maria é um exemplo mas ainda este ano se interveio fortemente nos 
balneários e casas de banho do Centro Educativo de Santa Maria, que era outra situação que 
se arrastava há imenso tempo, e portanto são estas pequenas coisas que depois representam 
grandes coisas na comunidade educativa e portanto não haja dúvidas que é com a 
proximidade que se consegue resolver os problemas.-------------------------------------------------------
Naturalmente que daqui a dez anos as coisas não serão iguais, algumas terão com certeza de 
ser melhoradas mas é para isso que cá estão e é para isso que outros virão para pensar e fazer 
diferente, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Em seguida passou-se à ordem do dia.--------------------------------------------------------------------------- 
 

 

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

 
 

2.1. – Discussão do Processo de Transferência de Competências para as 

Autarquias Locais e para as Entidades Intermunicipais, no domínio da 

Educação;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE) fez a seguinte intervenção:--------------------------------------------------------
Relativamente a rejeição de competências a Assembleia Municipal já se pronunciou por quatro 
vezes. A primeira foi numa sessão extraordinária em 14 de setembro de 2018 em relação a 
todas a competências. Depois voltou a pronunciar-se em 25 de fevereiro de 2019 para rejeitar 
a transferência de competências na área da educação bem como em 26 de junho de 2019, por 
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solicitação da própria câmara, por considerar que não se devia assumir as mesmas, no 
primeiro caso para 2019 e no segundo para 2020.------------------------------------------------------------
O ponto 3.4. da ordem de trabalhos da ata dessa sessão diz “Deliberação relativa às 
transferências de competências no ano 2019 previstas na Lei nº 50/2018, de 16 de agosto – 
Lei-Quadro da Transferência de Competências para as Autarquias Locais e para as Entidades 
Intermunicipais, no próximo ano de 2020”. Esta deliberação foi tomada por unanimidade e o 
ano 2020 termina em dezembro e não em agosto. Ao ler-se a ata desta reunião em momento 
algum é referido que se está a votar uma rejeição para metade do ano de 2020.--------------------
Posteriormente a Câmara Municipal decidiu, ao arrepio desta deliberação, pronunciar-se 
favoravelmente e informou a DGAL que queria assumir estas competências, mas entretanto, 
tendo em conta as dificuldades que teria em assumi-las, em 22 de junho de 2020, foi de novo 
deliberado não aceitar as competências para 2020, altura em que já se falava que só as 
aceitariam em 01 de setembro de 2021, aliás, já colocou esta questão, de nunca ter percebido 
porque é que se fala em anos letivos quando a legislação só fala nessa questão como medida 
transitória em 2019, disse.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, esclareceu o seguinte. A 
reunião de 26 de junho de 2019 foi a rejeição para 2019 e a reunião de 22 de junho para 2020 
foi a confirmação da rejeição para o ano letivo 2019/2020, aliás, ao ler-se o Decreto-Lei nº 
21/2019 fala-se especificamente no ano letivo 2019/2020 e essa é a confusão. De facto na 
ordem de trabalhos há uma imprecisão, porque como se lembrará nessa sessão foram 
rejeitadas várias competências noutras áreas que são por ano civil, mas na área da educação é 
naturalmente por ano letivo.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) referiu que a intervenção da eleita Gina Mateus é clara, factos 
são factos, e em relação a isto deve informar o público que ele próprio, mesmo sendo eleito 
desta assembleia municipal, também desconhece a maior parte das matérias, não que foram 
objeto de deliberação, mas fundamentalmente em relação à intervenção e atuação da câmara 
municipal na sequência dessas mesmas deliberações. Independentemente das evocações que 
se façam à legislação A, B ou C, disse que raio de democracia é que nós temos quando 
efetivamente quatro deliberações sobre estas matérias não produziram eficácia rigorosamente 
nenhuma, ou por deficiências ao nível de enquadramento da legislação ou por incumprimento 
ou desrespeito, que aliás o faz sentir, nalgumas questões, completamente desautorizado 
relativamente a algumas posições que o executivo tomou. Portanto, foram quatro 
deliberações a rejeitar as respetivas competências, a última delas constante da ata nº 2 datada 
de 22 de junho de 2020 em que, depois de uma exposição e de uma proposta do próprio 
executivo da câmara municipal no sentido de protelar a aceitação das respetivas 
competências, ou seja, um adiamento, foi tomada uma posição por unanimidade que vem 
transcrita na respetiva ata e que passou a ler: “Face ao exposto, para que a transferência de 
competências ocorra da forma desejada para a Comunidade Escolar, Município e Ministério da 
Educação, propõe-se a rejeição da aceitação das competências no domínio da Educação para o 
ano 2020, e, por consequência, o adiamento da aceitação de competências para 01 de 
setembro de 2021.”, ou seja, nesta altura ainda não tinha sido editado o Diploma que saiu 
posteriormente em agosto que ao reconhecer as dificuldades inerentes a este processo, dava a 
possibilidade dos municípios aceitarem as respetivas competências a partir de março de 2022. 
Depois há que esclarecer, desde logo, as questões de natureza orçamental, porque foi 
aprovado pela Assembleia Municipal um orçamento que eventualmente está desacordo com a 
deliberação tomada pelo próprio órgão na medida em que rejeitou as respetivas 
competências. Quando o município inscreve rubricas relacionadas com despesas inerentes as 
estas áreas, que foram deliberadas desfavoravelmente, a câmara municipal, salvo melhor 
opinião, estará em desrespeito com essa deliberação.------------------------------------------------------
Por esta razão, consideram que a senhora Presidente desrespeitou o Regimento da Assembleia 
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Municipal ao não inscrever na Ordem de Trabalho a “eventual deliberação” porque quanto 
muito teria de ser submetida a última deliberação para aceitar ou rejeitá-la e para que a 
Câmara Municipal não esteja em incumprimento com uma deliberação da Assembleia 
Municipal. Por outro lado, também não sabem nem compreendem, em que pé está todo este 
processo de transferência de competências em termos da DGAL, disse.--------------------------------- 
 
A eleita Susana Correia (CDU) no seguimento do que foi dito pelo eleito Miguel Quaresma e 
eleita Gina Mateus, quis clarificar mais uma vez algumas questões e não se irá pronunciar 
sobre todas as peripécias que antecederam a marcação e forma como se decidiu realizar esta 
sessão por videoconferência o que faz com que alguns eleitos não estejam a poder assistir nem 
participar nas condições ideais e que fez com que o Grupo da CDU tivesse de encontrar 
soluções que seriam da responsabilidade da Assembleia Municipal em concreto da sua Mesa 
encontrar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão em apreço, uma vez que a senhora Presidente acabou de dizer que a 
ata de 22 de junho poderia não estar muito explícita e uma vez que o eleito Miguel Quaresma 
acabou de ler o que está consagrado na mesma, pensa que aí não restam quaisquer dúvidas. 
Foi ainda dito pela senhora Presidente que convinha ler a informação de suporte que 
fundamentava a necessidade desta decisão. Assim, passou a ler essa fundamentação enviada 
pelo Chefe de Gabinete do Senhor Presidente, Nuno Pancada, que suportou a decisão de 
rejeição das competências em 22 de junho de 2020: “Face ao exposto, para que a 
transferência de competências ocorra da forma desejada para a Comunidade Escolar, 
Município e Ministério da Educação, propõe-se a rejeição da aceitação das competências no 
domínio da Educação para o ano 2020, e, por consequência, o adiamento da aceitação de 
competências para 01 de setembro de 2021.”, ou seja, sobre este assunto é a única 
informação que existe e que foi fornecida aos eleitos da Assembleia Municipal e que recusa as 
competências até 31 de agosto de 2021, não existindo mais nenhuma deliberação a dizer o 
contrário.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, considerando que o executivo está a assumir posições que contrariam as do 
órgão deliberativo, querem os eleitos da CDU ser esclarecidos e ter o direito de deliberar tal 
como está contemplado no Decreto-Lei que saiu em agosto deste ano, disse.------------------------ 
 
A eleita Cristina Barata (CDU), na sequência das declarações feitas pelo executivo municipal, 
nomeadamente do vereador Arlindo Morais, perguntou quais foram os melhoramentos para 
que o processo de funcionamento deste ano letivo tenha sido melhor do que era até agora, 
uma vez que sabe que desde o seu início as coisas não correram assim tão bem quanto isso, 
aliás, na sua opinião esta aceitação de competências está a desrespeitar a autonomia das 
escolas na questão dos refeitórios, transportes e AEC’s.----------------------------------------------------- 
 
O eleito João Dias (CDU) fez a seguinte intervenção:----------------------------------------------------------
Parecendo-lhe que já ficou bem claro o que foi determinado por esta Assembleia exigiu, 
enquanto membro eleito, que a senhora Presidente cumpra as suas competências, 
nomeadamente defendendo as deliberações deste órgão, uma vez que aquilo que sentem por 
parte da senhora Presidente é que está aqui a defender claramente as opções do executivo.----
Disse também que o executivo municipal não pode continuar a exercer contra as deliberações 
provenientes desta Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------------------
Depois, em momento nenhum o senhor Presidente da Câmara clarificou o ponto da situação 
em que todo este processo se encontra e os eleitos precisam saber que passos foram dados ou 
o que é que já foi determinado ainda que à revelia das deliberações da Assembleia Municipal. 
Relativamente ao que foi referido pelo senhor Presidente e vereador Arlindo Morais, 
nomeadamente as obras de melhoria e manutenção, são intervenções que podem ser 
concretizadas mesmo que não haja transferência de competências. Naturalmente que o 
Ministério da Educação terá todo o gosto em ter a Câmara Municipal como parceira não 
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abdicando das suas competências porque entende a CDU que a Educação tem que ter uma 
dimensão nacional e não ao nível do município. Mais, o senhor Presidente reconhece que há 
municípios que terão melhores condições, uma vez que têm orçamentos mais altos, para 
investir, ao contrário daquilo que a Câmara Municipal de Beja vai fazer, que é não colocar nem 
mais um cêntimo naquilo que é a verba que resulta do Orçamento do Estado e, nesse sentido, 
não podem admitir que alunos e profissionais possam ser tratados de forma diferente por 
viverem em concelhos diferentes, não é essa escola que defendem, defendem sim uma escola 
inclusiva e não uma escola que promova as desigualdades territoriais.--------------------------------
Também não foi ainda dado qualquer esclarecimento relativamente às vantagens e ganhos de 
toda esta situação que parece ir no sentido de prejudicar os alunos do Concelho de Beja.--------
Não quis deixar de referir a postura deste executivo municipal de absoluta subserviência 
relativamente às orientações governamentais. Percebem que o papel de proximidade das 
autarquias é importante e relevante na identificação das necessidades escolares e de 
investimento fazendo-as chegar à tutela mas também sabem que este executivo não terá essa 
vontade nem irá por esse caminho, disse.----------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que, talvez pelas condições 
informáticas na sede da CDU não serem as melhores, o eleito João Dias esteve muito desatento 
uma vez que interpretou tudo mal aquilo que disse na sua primeira intervenção, ou seja, 
efetivamente não há ganhos financeiros nas escolas mas há um ganho das câmaras resolverem 
mais depressa aquilo que a DGEstE e o Estado resolvem em mais tempo, ainda agora, numa 
visita efetuada à Escola de Santiago Maior, ficaram muito agradecidos, porque mesmo sem ter 
as competências, a autarquia reparou uma goteira, intervenção essa que estava pedida à 
DGEstE e ao Ministério da Educação há meses e isto também são ganhos, nem tudo se traduz 
em dinheiro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depois, quando o eleito João Dias interpretou que há uma desigualdade entre municípios com 
maior receita fiscal em relação a Beja, esqueceu-se que também há muitos que vão aceitar 
esta competência e que têm menor receita fiscal que Beja. Mais, quando o eleito João Dias diz 
que a câmara municipal não vai colocar nem mais um cêntimo na Educação, deu o seguinte 
exemplo: os 6.500,00m2 de amianto que vão ser removidos das duas escolas, fora 
financiamento, vão custar à autarquia cerca de 80.000,00 €, e a pintura do Pavilhão de Santa 
Maria, que o executivo que o eleito apoiou, o melhor executivo de sempre em Beja, não 
pintou durante quatro anos, foi pintado por este que não teve problema em chegar-se à frente 
com as verbas, portanto há aqui uma diferença clara entre aquela que é a visão do PS sobre a 
Escola e a visão da CDU sobre a mesma que é desculparem-se com tudo e chutar sempre para 
canto e para os outros os problemas e é isto que os diferencia.-------------------------------------------
Relativamente a algumas intervenções que foram feitas, disse que pode haver e há, na ata de 
22 de junho de 2020, alguma confusão mas nas três deliberações anteriores não há, podem 
querer criá-la, instâncias superiores sobre elas decidirão se for oportuno e a Câmara Municipal 
cá estará. Primeiro, em 2018 a Câmara Municipal rejeitou todas as competências para 2019, 
exceto a das Equipas de Intervenção Permanente dos Bombeiros Voluntários, porque já a 
exercia. Em 25 de fevereiro de 2019 foram rejeitadas um conjunto de competências, mas a 
Educação foi aceite, ou seja, o executivo municipal queria muito claramente a competência da 
Educação no dia 01 de setembro de 2020. No dia 26 de junho de 2019, porque a DGAL não 
tinha enviado os mapas das transferências, obrigou os municípios a reconfirmar a rejeição de 
2019. O documento que foi à reunião de câmara e que serviu de suporte à assembleia 
municipal diz que rejeitou a competência e deve ser agora reconfirmada a sua rejeição para 
2019 e foi isso que se fez por unanimidade, portanto, estas três deliberações (setembro de 

2018, fevereiro e junho de 2019) estão integralmente cumpridas eleito Miguel Quaresma. 
Segundo, a câmara municipal agiu sempre de boa-fé com a assembleia municipal e quando 
explicar o processo quem for razoável e tiver bom senso vai entender. O único momento que 
oferece dúvidas é a deliberação tomada em 22 de junho de 2020 e oferece dúvidas porque 
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aconteceu uma situação chamada “pandemia” que veio reduzir a velocidade das negociações 
entre a Câmara Municipal, DGEstE e os Agrupamentos Escolares. Atendendo a isto, a Câmara 
Municipal contatou a DGAL, dia 27 de abril de 2020, e solicitou a possibilidade de prorrogar por 
um ano a aceitação da transferência de competências, isto é, passar de 01 de setembro de 
2020 para 01 de setembro de 2021. Por sua vez a DGAL envia um email, dia 05 de maio de 
2020, a dizer que “…mediante deliberação dos órgãos competentes a decisão pode ser 
alterada encontrando-se os formulários de recolha abertos.”. A Câmara Municipal de Beja, em 
função deste email, levou a rejeição à reunião de câmara e à assembleia municipal dia 22 de 
junho de 2020. Acontece que, na manhã do próprio dia 22 de junho, chega um documento da 
senhora Ministra, Alexandra Leitão, a dizer que “…em ponto nenhum a alteração ou a 
revogação de compromissos já assumidos poderia ser seguido em matéria de Educação…” e 
que “…a questão dos refeitórios era uma questão fechada porque os refeitórios das escolas de 
Beja não tinham sido sequer lançados no concurso nacional…”, isto é, ou a câmara municipal 
assumia no dia 01 de setembro de 2020 ou então as crianças não comiam no 1º período, 
portanto, perante isto, eventualmente a câmara municipal poderia ter retirado o ponto da 
ordem de trabalhos, mas ainda assim foi decidido submeter esse documento à votação. 
Acontece que logo na manhã seguinte à Assembleia Municipal, tentou-se recolher essa 
alteração da decisão nos chamados formulários que a DGAL informou estarem abertos até 05 
de maio, mas os mesmos não estavam abertos, ou seja, a Câmara Municipal de Beja não 
conseguiu registar os dados deliberados em reunião de câmara e confirmados por 
unanimidade na assembleia municipal em 22 de junho de 2020. No dia 15 de julho de 2020, 
chegou mais um email da Diretora Geral da DGAL, Sónia Ramalhinho, que diz o seguinte no 
último parágrafo: “Venho informar Vª Exª que não é possível a reversão do processo conforme 
solicitado e conforme já transmitido pela senhora Ministra.”. Face a esta situação, uma vez 
que dia 05 de maio a DGAL diz que é possível e depois em 15 de julho vem dizer que afinal não 
é possível reverter o processo, de resto conforme indicação do email da senhora Ministra de 
22 de junho, a Câmara Municipal de Beja das duas uma, ou assume a competência, ou 
processa a DGAL e não abre os refeitórios nem assume a responsabilidade. Posteriormente, dia 
04 de agosto de 2020, reuniu com o Diretor Geral dos Estabelecimentos Escolares, João 
Gonçalves, para ver o que era possível fazer e aquilo que foi possível foi adiar a entrada dos 
auxiliares de ação educativa e dos assistentes técnicos que em vez de entrarem no dia 01 de 
setembro de 2020 passaram a fazer parte da câmara no dia 01 de janeiro de 2021.-----------------
Resumindo a câmara municipal nunca “passou a perna” à assembleia municipal, nem enganou 
ninguém neste processo, a câmara municipal queria assumir as competências no dia 01 de 
setembro, se não tivesse havido pandemia esta questão nem tinha sido levada à assembleia 
municipal de junho, porque só ia criar confusão naturalmente, mas fizeram-no porque de facto 
as coisas se processaram em função de uma pandemia que alterou completamente a vida de 
todos nós. Estas foram as informações que receberam da DGAL e a partir do dia 15 de julho 
quando dizem que tudo é irreversível e que o email enviado em maio afinal não era exequível 
a única solução era resolver o assunto junto das escolas pelo que os processos de 
transferências e as reuniões entre o vereador do pelouro e os diretores dos agrupamentos 
bem como dos recursos humanos de ambas as partes foram acelerados e correram muito bem 
e portanto não considera que desrespeitaram ninguém nem nenhum decisão.----------------------
Acrescentou, para terminar, que foi durante vinte anos membro da assembleia municipal e 
entende que este órgão devia ter mais poderes que aqueles que tem, que a Câmara deveria 
ter menos, e até entende que os executivos deviam ser monocolores e que a assembleia 
municipal devia reunir todos os meses, mas esta é apenas a sua opinião, portanto fica aqui 
esta explicação que é uma explicação não de mau pagador nem de quem está arrependido de 
nada mas de quem conduziu este processo com uma verticalidade tremenda não havendo aqui 
qualquer questão de subserviência, disse.----------------------------------------------------------------------- 
 



 

Página 9 de 17 
 

A eleita Gina Mateus (BE) uma vez que a Câmara Municipal recebeu logo a seguir à Assembleia 
Municipal de 22 de junho de 2020 a informação que teria de aceitar as competências, 
considerou que deveria ter sido proposta uma sessão extraordinária para clarificar toda esta 
situação e para que os eleitos percebessem o motivo da deliberação não produzir efeitos.------- 
 
A eleita Ana Horta (PS) referiu que o Grupo do PS considera que o executivo não fez nada à 
revelia desta assembleia municipal e aliás o senhor Presidente nesta sua última intervenção 
prestou todos os esclarecimentos sobre este processo.-----------------------------------------------------
-Acrescentou que o Grupo do PS é favorável à transferência de competências para os 
municípios quando existem condições locais para o fazer.--------------------------------------------------
Foi aprovado ao longo deste processo a rejeição, sob proposta da câmara municipal, de 
algumas das transferências de competências quando não havia condições para o fazer no 
momento mas sempre com a promessa que o município as aceitaria assim que essas condições 
estivessem reunidas, não se esperando pelo final do prazo em que todas as competências são 
transferidas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relembrou que só a rejeição das transferências de competências têm que ser votadas por esta 
assembleia, caso contrário pode ser informada mas não delibera sobre a aceitação das 
mesmas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
São firmes defensores da transferência de competências para os municípios pois existe uma 
maior proximidade com a população e um maior conhecimento das suas necessidades.----------
Relativamente à transferência de competências na área da Educação, de acordo com o que 
está previsto, acreditam que tarará muitos benefícios para a comunidade escolar estando 
salvaguardados todos os direitos e garantias e não havendo um acréscimo de despesas por 
parte do município uma vez que a transferência de competências vem acompanhada da 
respetiva verba.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
As transferências de competências em geral, e da Educação em particular, trazem mais 
responsabilidades às autarquias locais e o executivo do PS na Câmara Municipal de Beja 
assumiu sem medo sendo o centésimo município a aceitar esta transferência de 
competências.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seria muito mais fácil não aceitar e continuar a apontar o dedo mas assim estariam a virar as 
costas aos munícipes e à comunidade escolar. Esta não é a atitude deste executivo que muito 
trabalho tem desenvolvido e vai continuar a desenvolver na área da Educação e que muitos 
benefícios têm trazido à comunidade escolar e às famílias tais como: a remoção do amianto 
nas escolas do Concelho onde ainda existe; instalação de ares condicionados nas escolas do 1º 
Ciclo em todas as salas onde ainda não existiam; os transportes escolares durante a pandemia 
e no reinício das aulas, acertos de carreiras da Rodoviária e transportes da câmara, a 
recuperação de oito parques infantis das escolas das freguesias, o pagamento a 100% dos 
passes dos alunos do ensino secundário das freguesias rurais quando antes eram só pagos a 
50%; a criação de bolsas de estudo para a frequência do ensino superior; a promoção do 
Projeto Interrail do Conhecimento, a criação do Projeto Robótica nas Escolas; a distribuição de 
250 refeições por dia em viaturas da câmara municipal a alunos carenciados durante todo o 3º 
período do ano letivo anterior; criação da Beja Educa e fazer desse espaço um dos mais 
procurados da Feira Patrimónios do Sul; recuperação de salas e pavilhões, substituição de 
mobiliário, pinturas e iluminações; aquisição de duas viaturas de transportes escolares uma 
das quais adaptada a pessoas com deficiência; descongelamento de concursos para auxiliares 
de ação educativa inicialmente para cinco pessoas e que no final entraram doze pessoas; e no 
próximo ano será lançado concurso para mais sete auxiliares de ação educativa.--------------------
Tem sido muito trabalho desenvolvido pelo executivo PS na Câmara Municipal de Beja que 
mais uma vez deu provas de estar ao lado da solução e não do lado do problema.------------------
Relembrou ainda que nas últimas eleições autárquicas, nos eixos programáticos do PS a 

aceitação da transferência de competências na área da Educação já estava prevista pelo que 
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rejeitá-las seria defraudar as expetativas de todos os munícipes que votaram e deram a vitória 
ao PS nas últimas eleições autárquicas, disse.------------------------------------------------------------------ 
 
Em seguida o senhor Presidente da Câmara deu a palavra ao vereador Vítor Picado que desde 
logo agradeceu a oportunidade referindo que de facto a prática é o maior critério da verdade e 
enquanto vereadores têm-lhes vindo a ser escondido um conjunto de informação 
relativamente a este processo insistentemente solicitada e que nunca chegou à exceção dos 
mapas com as transferências para os municípios. Disse também que, só agora, nesta 
assembleia, é que estão, enquanto vereadores, a conhecer alguns dos aspetos deste processo 
porque nas reuniões de câmara nunca foram informados dos mesmos nem cedida qualquer 
informação deste caráter não obstante de ao abrigo do Estatuto do Direito da Oposição terem 
direito à mesma.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à intervenção da eleita Ana Horta, nomeadamente quando refere a intervenção 
da câmara municipal nas escolas, salientou que naturalmente essas fazem parte do papel da 
autarquia e no anterior executivo tanto como nos outros também se substituiriam aparelhos 
de ar condicionado nas escolas, foi retirado amianto na escola da Salvada, foi possível intervir 
num conjunto de parques escolares, ou seja, este executivo está a fazer aquilo que lhe 
compete.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou que quando este assunto foi deliberado em reunião de câmara a deliberação foi 
clara está em ata e diz aquilo que já aqui foi referido mais que uma vez.-------------------------------
Depois, enquanto eleitos, tomaram conhecimento por alguns pais, que o executivo estaria a 
desenvolver os procedimentos necessários para aceitar competências e depois de colocarem 
esta questão duas ou três vezes, chegou uma altura em que não se conseguia continuar a 
negar as evidências. Aí começaram a solicitar informação e viram coisas muito claras como 
uma verba cabimentada para transferir para os Agrupamentos mas não estava criado o 
enquadramento necessário para o efeito por via da rejeição na câmara e assembleia municipal 
das competências, então, mais tarde fez-se um acordo de delegação de competências nos 
Agrupamentos. Depois, como estas verbas não estavam previstas no Orçamento foi feita uma 
alteração orçamental para o efeito.-------------------------------------------------------------------------------
Enquanto vereadores colocaram várias questões, nomeadamente sobre a situação dos 
assistentes operacionais, técnicos para os alunos com necessidades educativas especiais, 
assistentes sociais, psicólogos, terapeutas da fala, monitores de língua gestual; ficaram a saber 
através dos Agrupamentos que o executivo não conseguia dar resposta mas que tinha sido 
possível resolver através do PREVPAP algumas das situações. Depois também perceberam que 
algumas salas de multideficiência tinham fechado por falta de assistentes operacionais bem 
como alunos com necessidades educativas especiais terem ficado um ou dois meses em casa 
sem transporte, ou seja, obviamente que são problemas que nós todos estamos cá para 
resolver, agora dizer que tudo correu bem não é verdade e portanto, para terminar, voltou a 
referir que, enquanto eleitos de pleno direito, até hoje, nunca lhes foi facultada qualquer 
informação factual relativamente a esta matéria, disse.----------------------------------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) perante a intervenção do vereador Vítor Picado e “utilizando 
um pouco do costume do senhor Presidente da Câmara em termos de ironia política,” 
considerou que o senhor Presidente já está a antecipar a legislação que há-de vir sobre os 
executivos monocolores porque efetivamente não está a dar oportunidade de conhecimento 
das diferentes evoluções do processo. Depois, ninguém disse que o senhor Presidente ou o 
executivo tinha agido de má-fé, agora não agiu, na sua perspetiva em conformidade com as 
relações institucionais que devem existir entre a assembleia e câmara municipal uma vez que, 
já conhecendo que havia impedimentos efetivos em relação à transferência de competências, 
devia ter informado, em junho, acerca dessas condicionantes. Mais, ele próprio fez uma 
intervenção na Assembleia Municipal de setembro, onde recorreu a um conjunto de questões 
relacionadas com o próprio processo e o senhor Presidente na altura não informou das 
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restrições e limitações que existiam e teve oportunidade para o fazer, ou seja, não está a dizer 
que houve má-fé, agora que houve omissão de informação à Assembleia Municipal 
seguramente que houve e é neste aspeto que agora nos encontramos numa situação 
complexa com decisões que foram tomadas e que estão em desconformidade com uma 
decisão da Assembleia Municipal. Assim, como é que se sai desta situação? Uma hipótese é 
analisar a deliberação anterior e confirmar ou não a mesma para que a Câmara Municipal não 
continue em incumprimento e, portanto, quando inscreveram na ordem de trabalhos a 
eventual deliberação relacionava-se efetivamente com esta questão, ou seja, é uma situação 
que não há volta a dar, a Assembleia municipal tem que confirmar ou não a deliberação de 
junho deste ano para que a Câmara Municipal, de uma vez por todas, esteja e decida em 
conformidade com a Assembleia Municipal, disse.------------------------------------------------------------ 
 
A eleita Susana Correia (CDU) quis referir que chegados ao fim do ano é que começaram a 
perceber o que efetivamente se passou e portanto lamentam que essa informação não tenha 
chegado, nem aos eleitos da câmara, nem aos eleitos da assembleia municipal, porque se o 
email de 22 de junho, recebido na parte da manhã, dizia que provavelmente não seria possível 
reverter a situação, porque é que o senhor Presidente não explicou isso? Ao ler-se a ata 
verifica-se que esse email é mencionado aludindo à questão dos refeitórios, ora, já ouviram 
dizer que a câmara entretanto está a assumir outras competências, nomeadamente no 
domínio das AEC’s e dos Transportes e isso não figura em lado nenhum. Depois, se 
posteriormente à Assembleia Municipal chegou nova informação a dizer que não era possível 
reverter essas competências, porque é que os eleitos não foram informados? Não é uma 
questão de má-fé ou boa-fé mas sim uma questão do executivo municipal ter-se chegado à 
frente para tentar resolver uma situação sem ponderar todos os aspetos, nomeadamente do 
ponto de vista legal e do respeito pelo órgão deliberativo do município, avançando com 
decisões, que não colocam em causa serem corretas ou não, mas à revelia de uma deliberação 
da Assembleia Municipal o que configura uma ilegalidade, portanto, na sua opinião é preciso 
deliberar e decidir porque é impossível continuar com esta situação, ressaltando que foi 
preciso forçar a realização desta sessão para finalmente perceberem o que se passa, o que é 
triste e lamenta, mas agora, efetivamente há que solucionar a outra questão para que o 
processo seja transparente e democrático e não pode haver qualquer equívoco ou atropelo 
entre os vários órgão que compõem este Município, disse.------------------------------------------------ 
 
A eleita Margarida Duarte (PS) fez a seguinte intervenção:-------------------------------------------------
Não considera verdade que a reunião tenha sido forçada a acontecer, a reunião foi pedida, foi 
marcada e organizada da melhor forma e felizmente está a acontecer, inclusivamente, com 
presença de público.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Por outro lado, se se diz que a prática é o melhor critério para a verdade, permitam-lhe dizer 
que o rigor é a melhor prática para o conhecimento e a Assembleia Municipal de facto é o 
órgão que fiscaliza o trabalho da Câmara Municipal, portanto é papel dos eleitos fazer 
perguntas as vezes que forem necessárias e pedir reuniões as vezes que forem necessárias. 
Dar a ideia que houve um forçar para acontecer, que houve informações escondidas e que não 
foram informados não lhe parece justo, aliás, a verdade é que também não perguntaram até 
porque já se chegou à conclusão que a data charneira que causa dúvidas é o 22 de junho e 
assim sendo a partir desse dia podiam ter sido solicitadas reuniões extraordinárias unicamente 
com o propósito do esclarecimento desta matéria.-----------------------------------------------------------
Para concluir, é da opinião que uma coisa é confirmar a deliberação já tomada outra coisa 
diferente é ter uma deliberação contrária à mesma porque de facto houve informações 
cruzadas que foram acontecendo, perguntas que não foram feitas, situações que podiam ter 
sido melhor esclarecidas mas, o foco, tem de se centrar na melhoria da educação das crianças 
e das condições de quem nas escolas trabalha e deixar os discursos redondos “de bater no 
ceguinho” para tentar tirar o melhor proveito desta reunião extraordinária, disse.------------------ 
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O eleito João Dias (CDU) não quis deixar de se referir a esta última intervenção dizendo que os 
eleitos da CDU concordam absolutamente, ou seja, o que tem de ser feito é confirmar o que foi 
deliberado na sessão de 22 de junho de 2020 e jamais deliberar ao contrário. De qualquer 
maneira e relativamente à intervenção do senhor Presidente, disse que não é ele nem 
qualquer vereador que tem melhor capacidade para gerir aquilo que as escolas precisam em 
detrimento de qualquer órgão de gestão das mesmas, o que eles não têm é dinheiro, por isso 
não conseguem fazer mais rápido, não é por uma questão de proximidade, se tivessem 
orçamento como devia de ser não era necessário ser a câmara municipal a fazer essas 
intervenções de manutenção nem estar a pedir como se estivessem a pedir uma esmola. A 
verdade é que há sucessivamente uma desorçamentação crónica naquilo que é o orçamento 
do Ministério da Educação e este processo absolutamente despeitoso daquilo que é a 
legitimidade democrática vem ainda baixar mais o financiamento para as escolas e em 
particular para os municípios que têm menor capacidade económica. Se o senhor Presidente 
fica contente por ter maior capacidade económica que um concelho mais pequeno pois ele 
não fica nada contente por ver o seu vizinho mal, o que o alegra é que todas as crianças 
tenham acesso à escola, e é esse princípio da Universalidade do Direito à Escola que está em 
causa seja em que concelho for, e por isso, o seu dever é defendê-lo e tem aqui uma 
oportunidade de, tal como fez em junho, assumir que a Câmara Municipal não tinha condições 
relativamente à transferência de competências na área da Educação e manter essa decisão. 
Por outro lado o Ministério da Educação tem aqui a oportunidade de cumprir desde logo o 
respeito pelo poder autárquico porque este processo põe o mesmo em causa.----------------------
Disse também que fica muito mal ao senhor Presidente vir justificar-se com a pandemia 
relativamente a aspetos da sua inoperância, contudo, há justificações que tem de dar, 
nomeadamente no que tem a ver com o não terem conseguido registar os dados, pois não 
percebe qual a razão deste facto, e havendo fundamentação para essa incapacidade 
naturalmente terá de haver uma oportunidade para resolver essa questão, ou seja, qualquer 
órgão central terá de compreender que não houve essa capacidade, ou por disfuncionalidade 
das plataformas informáticas ou outra qualquer, sobretudo quando existe essa deliberação da 
Assembleia Municipal contrária ao caminho que o executivo municipal tomou.----------------------
Disse ainda que nunca acusou o executivo de má-fé, acusa-o sim de virar as costas e não se 
importar, sequer, com aquilo que foi a decisão da Assembleia Municipal, numa estratégia e 
tática de concretizar o seu objetivo que é tão pura e simplesmente assumir responsabilidades 
que desconhece, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, referiu não sentir que a 
deliberação em causa tenha sido desrespeitada porque era intenção do executivo municipal 
aceitar estas competências para 2020/2021, decisão que não necessitava de ser submetida a 
aprovação da Assembleia Municipal por ser competência exclusiva da Câmara Municipal. 
Entretanto, a partir de março, as negociações foram mais lentas devido a esta situação que 
atualmente vivemos e que ninguém previa que fosse acontecer e, na Assembleia Municipal de 
22 de junho de 2020, foi submetida esta proposta de tentativa de prorrogação da aceitação, 
com uma explicação muito clara do senhor Presidente dizendo que sem certeza ia tentar adiar-
se esta aceitação de competências. Assim sendo esta deliberação é considerada extemporânea 
uma vez que tinha terminado o prazo para não-aceitação. Esclareceu ainda que, em 2019, 
houve duas deliberações para o mesmo ano, uma em 25 de fevereiro e outra em 26 de junho 
para reconfirmar a deliberação de fevereiro e a informação do Gabinete Jurídico de 23 de maio 
de 2019 para a sessão de 26 de junho de 2019 é muito clara, dai ter dito que há de facto uma 
imprecisão na ata que fala erradamente em 2020, disse.--------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à intervenção do vereador Vítor 
Picado que elencou um mar de problemas no início deste ano letivo, recordou que este é um 
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ano letivo muito atípico e que se iniciou em condições muito especiais mas mesmo assim 
muito tranquilo para aquilo que foi a situação que os alunos, escola e encarregados de 
educação estavam confrontados.----------------------------------------------------------------------------------
Ao eleito João Dias, disse que efetivamente a COVID-19 não é desculpa para tudo, agora que 
influenciou o ano letivo influenciou e a comunidade escolar estava muito apreensiva.-------------
Alguns procedimentos que este ano ocorreram mais tarde, deveu-se ao facto das candidaturas 
se terem esgotado no final do verão, tendo a Câmara Municipal de apresentar novas 
candidaturas que tiveram de ser aprovadas pela CIMBAL e entidades gestoras dos 
financiamentos comunitários no sentido de se poder fazer contratos com um conjunto de 
pessoas. Nas AEC’s, as próprias empresas que são diferentes no Agrupamento nº 1 e nº 2, 
tiveram este ano dificuldades maiores do que o habitual para contratar pessoas mas a câmara 
não interfere nesse aspeto.-----------------------------------------------------------------------------------------
Recordou que, a menos de uma semana de se iniciarem as aulas, a Câmara viu-se confrontada 
com comunicações de entidades a dizer que deixariam de fornecer refeições escolares, 
situação que teve de ser resolvida para muitas das freguesias no prazo de uma semana, para 
além da necessidade em adaptar um conjunto de transportes escolares e colocar a frota do 
Município a substituir a Rodoviária num conjunto de percursos, portanto, as condições são o 
que são e com ou sem transferência de competências fazem-no com gosto e aqui qualquer 
Município o faria, do mais pobre ao mais rico.-----------------------------------------------------------------
Disse ainda ao eleito João Dias que falta é dinheiro nas Escolas, faltará com certeza, mas 
também falta na saúde, nas infraestruturas, na cultura, nas famílias, nas empresas, falta 
dinheiro em todo o lado, mas Portugal é o país que é com as receitas que tem. Poderá esta ser 
melhor distribuída? Eventualmente poderá, mas faltará sempre dinheiro.-----------------------------
Relativamente à Lei nº 50/2018, nº 2, artigo 4º é muito claro e diz que a decisão relativamente 
a 2020 teria de ser tomada até junho de 2019 e, até junho de 2019, a Câmara Municipal não 
rejeitou as competências para 2020, portanto, mesmo em termos orçamentais e tendo feito 
eventualmente algumas alterações, a partir de 01 de setembro de 2020, objetivamente, todas 
as competências contempladas no Decreto- Lei nº 21/2019 são da Câmara Municipal.-------------
Como já referiu anteriormente, na reunião de 04 de agosto de 2020, com o Diretor dos 
Equipamentos Escolares e com a DGEstE, conseguiu adiar-se por quatro meses aquela que é a 
grande passagem para a Câmara Municipal, nomeadamente os 170 funcionários, que implica 
2.500.000,00 € nos 3.500.000,00 € que a autarquia recebe por ano, portanto, com este acordo 
e tendo havido a compreensão que esta questão do pessoal e dos contratos das instalações só 
se poderia iniciar dia 01 de janeiro de 2021 fez com que entretanto isto se processasse com 
normalidade e que a Câmara Municipal de Beja reúna todas as condições para que a partir do 
dia 01 de janeiro de 2021 tudo decorra com tranquilidade.------------------------------------------------
Voltou a referir que a vontade do executivo em não ultrapassar as competências da 
Assembleia Municipal está contemplada, mesmo depois de terem recebido o email no dia 22 
de junho de 2020 da parte da manhã, em não terem retirado a proposta na parte da tarde e 
mais, as atas são resumos e não transcrições completas, a não ser quando se entrega um 
documento e, nessa sessão, chamou a atenção que além da questão dos refeitórios que seria 
praticamente irreversível, tinha sérias dúvidas que as outras competências pudessem ser 
revertidas e que a votação seria à condição, isto pode não estar vertido na ata e não estando 
não produz validade, mas isto foi dito.---------------------------------------------------------------------------
Referiu ainda que, no dia 23 de setembro de 2020, a Câmara Municipal recebeu um ofício do 
Sindicato dos Professores da Zona Sul a pedir um conjunto de explicações que foram dadas, à 
exceção da informação da DGAL do dia 15 de julho, e que termina desta forma: “O pedido de 
fundamentação que o Sindicato faz à Câmara Municipal destina-se a apresentar queixa junto 
da DGAL e de outras instâncias que se considerem adequadas.”. Disse, mais uma vez, que 
esteve 20 anos na Assembleia Municipal, e portanto, à política o que é da política, à justiça o 
que é da justiça, ou seja, ficou com pouca vontade de responder politicamente a uma questão 
que ameaçava a Câmara Municipal com um processo de natureza judicial. Mais, nestes 20 anos 
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de eleito municipal, 16 deles foram governados por executivos da CDU e só uma vez enviaram 
um processo para a Inspeção Geral de Finanças, porque sempre souberam separar as duas 
vertentes e aí reside também a grandeza e elevação do debate político.-------------------------------
Para terminar, quando a própria Ministra da Modernização do Estado e Administração Pública 
disse que a reversão não se encontra prevista na lei nem sequer é possível em nenhum aspeto, 
quando a DGAL vem dizer o mesmo no dia 15 de julho pela segunda vez, quando 
objetivamente as competências passaram para a Câmara Municipal de Beja no dia 01 de 
setembro de 2020, deixou a seguinte questão: se fosse agora aqui aprovada uma coisa em 
contrário o que é que dirá amanhã à DGAL ou como é que se processam os vencimentos em 
janeiro aos 170 auxiliares de ação educativa? A Assembleia Municipal depois que assuma essa 
responsabilidade, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) quis submeter e propor à consideração dos presentes um 
requerimento oral sobre esta matéria da deliberação porque, aliás a eleita Margarida Duarte 
também referiu isso, não se pode manter a situação conforme está, é insustentável do ponto 
de vista da legalidade e portanto alguma coisa tem de ser decidida, inclusivamente, o próprio 
senhor Presidente admitiu essa situação quando agora colocou a hipótese de se deliberar 
sobre determinado tipo de matérias que venham a colidir com a deliberação que está em 
vigor, ou seja, para dar cumprimento ao conjunto de iniciativas que a Câmara Municipal já fez 
em termos de atuação e que provavelmente vai fazer é necessário analisar a questão à luz da 
deliberação que está em vigor e que é somente a não-aceitação até 31 de agosto de 2021 das 
respetivas competências. Isto é uma questão procedimental de um Regimento em vigor, que 
reconhece competências a um e a outro órgão e não tem nada a ver com questões políticas ou 
outras, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, voltou a referir ao eleito 
Miguel Quaresma que a deliberação tomada em 22 de junho de 2020 é improcedente, não 
tem validade porque foi extemporânea, a decisão de não-aceitação tinha de ser deliberada até 
30 de junho de 2019.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) chamou a atenção que de junho para cá saiu um novo 
Diploma que diz claramente o seguinte no seu artigo 2º ponto 3 e citou: “Relativamente ao 
ano 2021, os Municípios e Entidades Intermunicipais que ainda não tenham aceitado as 
competências previstas no presente decreto e que não o pretendam fazer no ano 2021 
comunicam esse facto à Direção Geral das Autarquias Locais após prévia deliberação dos seus 
órgãos deliberativos até 31 de dezembro de 2020.”, note-se, refere única e exclusivamente os 
órgãos deliberativos e não a Câmara Municipal, ora bem, a senhora Presidente não pode 
arvorar-se como a detentora da verdade jurídica, e quem decide sobre esta matéria não é a 
Presidente é a Assembleia Municipal, portanto, no entender do Grupo da CDU esta matéria 
tem de ser sufragada pelos presentes nesta Assembleia Municipal. Por outro lado, indo todas 
as deliberações no sentido de não-aceitação das competências então que raio de democracia é 
que temos onde uma plataforma informática vai contrariar o valor da democracia, 
nomeadamente a liberdade de decisão e de respeitar a deliberação do órgão, disse.--------------- 
 
A eleita Margarida Duarte (PS) pediu ao Grupo da CDU que não utilizasse o seu nome para 
reforçar a sua opinião sobre a tomada de decisão que querem levar a cabo. Não disse aquilo 
que está em cima da mesa e que está a ser escrutinado. Não propôs que fosse alguma coisa 
deliberada, aquilo que disse e repetiu por outras palavras, foi que uma coisa é confirmar-se ou 
chegar-se à conclusão, depois de todas estas informações, que o que está feito está feito uma 
vez não ser possível revogar essa decisão, outra coisa totalmente diferente, que é quilo que o 
Grupo da CDU quer fazer, é tomar uma deliberação contrária àquela que já foi tomada 
anteriormente, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O eleito Miguel Quaresma (CDU) referiu que quando evocou o nome da eleita Margarida 
Duarte foi única e exclusivamente porque subentendeu na intervenção que manter-se-ia a 
situação da deliberação no teor em que está definida na ata e que poderia ter sido alterada 
uma vez que o senhor Presidente referiu que provavelmente houve questões omitidas, aliás, 
não precisa de utilizar os argumentos da senhora eleita Margarida Duarte para defender as 
próprias posições, só se reportou a uma questão que estava em cima da mesa que tem a ver 
com a deliberação e com as omissões inerentes à ordem de trabalhos que a senhora 
Presidente impôs à Assembleia Municipal contrariamente ao seu Regimento. A questão que se 
coloca é submeter um requerimento oral proposto pelo Grupo da CDU para manter ou alterar 
o conteúdo da deliberação em causa.---------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi dito pela senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, que não pode 
aceitar um requerimento dessa natureza uma vez que, como já foi dito inúmeras vezes, não é 
possível confirmar uma deliberação que foi tomada indevidamente e fora de prazo e por isso 
pediu para lerem a informação jurídica de 23 de maio de 2019 porque há factos e intervenções 
omitidas e incorretas na própria ata.----------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito João Dias (CDU) pediu a palavra a propósito da condução dos trabalhos para que de 
uma vez por todas se dê cumprimento ao requerimento aprovado na sessão da Assembleia 
Municipal realizada em 14 de dezembro de 2020, ou seja, independentemente da senhora 
Presidente ter agendado uma reunião para hoje com uma ordem de trabalhos redigida à sua 
maneira o que foi aprovado é “…com a seguinte ordem de trabalhos: Esclarecimento do 
processo de transferência de competências para as autarquias locais e entidades 
intermunicipais no domínio da Educação e eventual deliberação relativa à transferência de 
competências.”, portanto, requereu à Mesa e a todos os eleitos que seja cumprida esta última 
parte nomeadamente no que se refere à deliberação.------------------------------------------------------- 
 
A senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, disse que a ordem de 
trabalhos é exclusivamente a que foi enviada a todos os eleitos, não é possível qualquer outra 
deliberação nesta sessão porque a Mesa assim o entendeu, pelo que esse requerimento não 
vai ser aceite, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE) referiu que já foi dito que as atas não traduzem tudo o que é 
referido nas reuniões mas o facto é que as atas é que valem portanto não se pode vir agora 
dizer que ata está errada uma vez que a mesma foi aprovada na reunião seguinte.-----------------
Também ainda não percebeu porque é que a deliberação foi improcedente uma vez que o que 
está na ata aponta precisamente no sentido da sua legalidade e diz que é possível alterar a 
posição anterior para o ano 2020 e que os formulários estavam abertos até 31 de julho.---------- 
 
A senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, relativamente à 
intervenção da eleita Gina Mateus, disse que como já foi referido essa informação não estava 
correta e aconselhou-a a ler a ata de 26 de junho de 2019 para ver a argumentação que houve 
entre a eleita e o senhor Presidente da Câmara relativamente a esta matéria, disse.--------------- 
 
A eleita Ana Horta (PS) referiu que o Grupo do PS não concorda que haja qualquer deliberação 
nesta reunião e concordam com a decisão tomada pela senhora Presidente. Depois, ao querer-
se tomar alguma decisão é decidir aquilo que foi decidido anteriormente, ou seja, quando não 
veio à Assembleia Municipal a rejeição da transferência de competências da Educação ficou 
implícito que a Câmara Municipal a iria aceitar porque à Assembleia é submetido apenas 
aquilo que é para rejeitar.-------------------------------------------------------------------------------------------
Houve sim uma altura de oportunidade de adiamento da aceitação dessas transferências de 
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competências de 01 de setembro de 2020 para 01 de setembro de 2021 e na própria ata está 
um esclarecimento que fala que “…a DGAL em 05 de maio de 2020 enviou um email 
informando que a opção pode ser revertida … hoje mesmo foi recebido um email do Gabinete 
da senhora Ministra informando que a questão dos refeitórios escolares passará já a partir de 
dia 01 de setembro para a esfera da câmara municipal…”, portanto, todos os eleitos que 
estiveram presentes nessa sessão ficaram esclarecidos que nessa altura não havia 
transferência de competências dos refeitórios escolares para o ano seguinte. Agora é assim, o 
que é que se vai deliberar neste momento? Vai-se deliberar sobre uma coisa que depois se viu 
que afinal não se conseguia fazer? Sabe perfeitamente o que é os Grupos da CDU e BE querem 
porque sempre foram taxativamente contra a transferência de competências e portanto 
arranjam todos os argumentos e mais alguns para que neste momento se crie uma situação 
complicada que é: vamos a votação e rejeitamos a transferência de competências quando a 
Câmara Municipal já as assumiu.-----------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às declarações que ouviu, nomeadamente se as Escolas tivessem dinheiro 
geriam melhor o seu espaço, disse que com certeza que sim, porque são eles que conhecem os 
alunos, professores, etc., contudo, não acredita que haja nenhuma direção de nenhuma Escola 
que aceite, por exemplo, ir fazer concursos para obras, porque isso está fora da esfera dos 
professores e são os professores que estão à frente das direções das Escolas, aliás, ela 
enquanto professora passou pelo mini tornado que aconteceu e que atingiu a Escola Mário 
Beirão e assim que aquilo aconteceu para quem é que se telefonou? Para a Proteção Civil e 
para a Câmara Municipal que resolveu os problemas todos, e se não fosse assim, teria 
demorado muito mais tempo, portanto, senhores eleitos deliberar o quê? Na sua opinião não 
se deve deliberar absolutamente nada, disse.------------------------------------------------------------------  
 
A eleita Susana Correia (CDU) na sequência do referido pela senhora Presidente da Assembleia 
Municipal, nomeadamente que a deliberação de 22 de junho foi extemporânea e como tal 
improcedente, disse que relativamente a isso o Grupo da CDU não tem nenhuma 
documentação que prove essa afirmação e portanto será nesse sentido que se vão empenhar 
uma vez que não lhes basta a palavra da senhora Presidente sobre a procedência ou 
improcedência seja do que for e, se realmente isso foi assim, exige que sejam facultados aos 
eleitos da Assembleia Municipal provas dessa afirmação, disse.------------------------------------------ 
 
A senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, disse que essas provas 
serão fornecidas porque a lei faculta toda essa informação.----------------------------------------------- 
 
O eleito João Dias (CDU) apresentou o seguinte Protesto do Grupo da CDU:---------------------------
“Tendo em consideração aquilo que foi o requerimento colocado para a realização desta 
Assembleia Municipal e que apontava uma eventual deliberação;---------------------------------------
Tendo em consideração a resistência manifestada por parte da senhora Presidente, que não 
quis aceitar desde logo e não colocou na ordem de trabalhos essa premissa que foi aprovada 
na reunião anterior;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que a senhora Presidente está a obstaculizar aquilo que é o exercício legítimo e 
democrático de um órgão deliberativo como é a Assembleia Municipal;-------------------------------
Requerem, que seja agendada quanto antes, uma sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal com caráter deliberativo relativamente à matéria de transferência de competências 
na área da Educação.”, disse.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Relativamente a esta proposta foi dito pela senhora Presidente da Assembleia Municipal, 
Conceição Casa Nova, que não é possível agendar uma Assembleia Municipal com caráter 
deliberativo sobre este assunto.----------------------------------------------------------------------------------- 
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O eleito João Dias (CDU) solicitou que nos termos do Regimento da Assembleia Municipal, a 
senhora Presidente lhe fundamentasse esta decisão e assunção desta posição.---------------------- 
 
A senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova registou o protesto do 
eleito João Dias e com base na Lei enviar-lhe-á toda essa informação acerca desta decisão.------ 
 
O eleito João Dias (CDU) solicitou ainda que lhes fosse remetida toda a gravação desta sessão.-- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, quis ainda referir à eleita Gina Mateus que o 
primeiro email do dia 05 de maio está em conformidade com o que disse, isto é, que os 
formulários continuariam abertos e que a alteração seria possível. No próprio dia 22 de junho 
veio uma intenção do Ministério diferente que foi confirmada no dia 15 de julho dizendo que 
todas as alterações já tomadas são absolutamente irreversíveis em matéria de educação e por 
isso não foi registado nada do que aconteceu. Depois, os alunos começavam a ter as refeições 
em meados de setembro e era preciso pagar salários no início do ano a 170 pessoas, ou seja, 
esta situação tinha de ser resolvida e a Câmara Municipal ou ficava no jogo do empurra com a 
DGAL e a barafunda e trapalhada seria enorme, ou então, a Câmara Municipal aceitava na 
prática estas competências em 01 de janeiro em vez de 01 de setembro, que era aquilo que 
gostariam. Crê que foi muito claro, mas não havendo entendimento, é uma questão de se pôr 
em causa a DGAL que aceita, agora, as 170 pessoas que estão aqui nesta questão cruzada não 
podem ser joguetes nas mãos das pessoas que têm responsabilidades políticas e da parte do 
executivo não o serão, disse.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

3. – Encerramento;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

A Mesa, 

 

Aprovada por maioria com 2 abstenções 

em sessão ordinária realizada em 28 de 

junho de 2021 


