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

 
Pelas dezassete horas, reuniu no auditório do Pax-Júlia Teatro Municipal, depois de 
previamente convocada a Assembleia Municipal de Beja, presidida por Maria da Conceição 
Guerreiro Casa Nova, assessorada por Carla de Jesus Pereira Barriga, 1ª Secretária, e José 
Álvaro Guerreiro Pereira, 2º Secretário.-------------------------------------------------------------------------- 
 
Verificando-se a existência de quórum, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal, iniciou 
a sessão cumprimentando todos os presentes e referiu que esta sessão acontece numa 
segunda-feira a seguir ao 25 de Abril, dia marcante na história de Portugal. Como democratas, 
todos consideram, certamente, que esta data deve continuar a ser comemorada, uma vez que 
há ainda muito para fazer no sentido de se cumprir todos os sonhos de Abril. Assim, não podia 
deixar de ler um poema de Manuel Alegre:---------------------------------------------------------------------
“Foram dias, foram anos a esperar por um só dia. Alegrias, desenganos, foi o tempo que doía 
com seus riscos e seus danos, foi a noite e foi o dia na esperança de um só dia.”, que esta 
esperança continue a existir em cada um de nós, disse.----------------------------------------------------- 
 
Em seguida deu conhecimento do pedido de substituição da eleita Cristina Maria da Trindade 
Ferreira Barata pelo cidadão a seguir na lista de eleitos da CDU à Assembleia Municipal, 
António José Curre Barahona, bem como do Presidente da Junta de Freguesia de Santa Clara 
de Louredo (Luís Miguel da Silva Gaspar) e da Presidente da União de Freguesias de Santa Vitória 
e Mombeja (Julieta de Fátima Camões dos Santos Romão) pelos seus substitutos legais, Vitória 
Emilia São Pedro Leandro e Maria Manuel Carrega Maçano, 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, 
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, António José Curre Barahona, Gina Alice Esteves 
Quental Mateus, Abílio Joaquim Teixeira, Jacinto Manuel Cristina Franco, Silvestre do Calvário 
Troncão como Presidente da Junta de Freguesia de Baleizão, Vítor Manuel Ramires Morais 
Besugo como Presidente da Junta de Freguesia de Beringel, Maria Lucília Pereira Simão Rosa 
como Presidente da Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, Jorge Miguel Raposo da Mata como 
Presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Neves, Vitória Emilia São Pedro 
Leandro como substituta do Presidente da Junta de Freguesia de Santa Clara de Louredo, 
Leonel de Jesus Rato Sousa como Presidente da Junta de Freguesia de São Matias, Carlos 
Manuel Castilho Casimiro como Presidente da União de Freguesias de Albernoa e Trindade, 
Sérgio Manuel Nunes Engana como Presidente da União das Freguesias de Salvada e Quintos, 
António Mestre da Silva Ramos como Presidente da União das Freguesias de Beja de Salvador 
e Santa Maria da Feira, Jorge Manuel Marques Parente como Presidente da União das 
Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João Baptista, Maria Manuel Carrega Maçano 
como substituta da 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.--------- 
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Constatou-se a falta da eleita, Maria Manuel Candeias Coelho, 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(as), Luís Alberto da Silva Miranda, Ana Marisa de Sousa Martins 
Saturnino, Arlindo José Clemente Morais, 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;---------------------------------------------------------- 

 
A munícipe Tânia Costa fez a seguinte intervenção:----------------------------------------------------------
É Trigacheira com muito orgulho mas como diria um colega nosso, vem de longe e veio para 
ficar. O assunto que a traz aqui hoje é o pesadelo de muitos Trigacheiros e de muitos Bejenses 
e que no fundo inunda o Alentejo, nomeadamente, os olivais superintensivos e os amendoais. 
É voluntária na Cáritas, engenheira florestal, agricultora sintrópica, faz recuperação dos seus 
terrenos, uma vez que as más práticas agrícolas no passado também existiram, e é ativista no 
Movimento Alentejo Vivo porque considera que o Alentejo não pode ser morto 
constantemente por este tipo de agricultura. Este modelo não é sustentável no tempo nem 
para as próximas gerações e tem a certeza que se pode fazer muito mais.-----------------------------
Enquanto proprietária rural sabe que, mais cedo ou mais tarde, vai ter cerca da sua 
propriedade algum amendoal, superintensivo ou não, pelo que gostaria de saber o que é pode 
fazer, como é que se pode defender e com o que é que pode contar da parte do Município de 
Beja, uma vez que, se já lhe cheira a “lavado” quando está a plantar no seu terreno, imagina o 
que não cheirará quando um vizinho a menos de cem metros começar a “lavar” as suas 
amendoeiras. Por não querer isto, pretende saber o que é que ela e os demais agricultores 
biológicos podem fazer, não para impedir as plantações porque sabe que aquilo que falta no 
país é regulamentação, mas para chamar a atenção desses novos proprietários de que eles 
existem. Precisam da ajuda das pessoas nas quais votaram que têm os deveres de garantir os 
seus direitos, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Eugénio Rocha fez a seguinte intervenção:------------------------------------------------------
A sua primeira questão é a nível administrativo e é relativa ao Relatório que a Assembleia 
Municipal produziu e que foi aprovado em fevereiro. Da pesquisa que efetuou no sítio da 
internet da Câmara Municipal de Beja e da Assembleia não encontrou o mesmo e portanto, 
tendo em conta a importância deste documento para a Região, julga fundamental que esteja 
disponível para a população em geral saber que estudo foi feito, que conclusões foram 
retiradas e acima de tudo as recomendações produzidas que, não sendo vinculativas, podem 
ser e serão com certeza extremamente importantes para se fazer realmente alguma coisa 
relativamente áquilo que está mal. O que está bem, todos sabem porque tem sido publicitado 
de alguma forma, mas relativamente ao que está mal com certeza que muitos viram algumas 
reportagens televisivas retratando as consequências nefastas que esta agricultura trouxe para 
a Região e que se manifestam na nossa qualidade de vida.-------------------------------------------------
A segunda questão tem a ver com a insegurança que se vive neste momento na Região. 
Parece-lhe que ninguém quer falar sobre o assunto mas a partir do momento que um amigo 
seu foi regado com combustível dentro da sua própria loja durante um assalto alguém vai ter 
de falar sobre isto. Nas últimas semanas, nas redes sociais, que são o que são, têm havido 
algumas queixas muito preocupantes e naturalmente os migrantes aqui fazem parte desta 
equação. No Movimento Alentejo Vivo e muitas outras instituições tal como a Câmara e 



 

Página 3 de 30 
 

Assembleia Municipal existe grande preocupação na forma como estas pessoas são tratadas, 
quase como escravas, mas depois há a outra face da medalha, ou seja, se por um lado têm que 
os defender, por outro lado há questões no terreno que estão a acontecer e que os 
preocupam a todos, como assaltos perigosíssimos, mulheres perseguidas, fios de ouro a serem 
arrancados a puxão, etc.. Basta ir ao Continente e ver, não os migrantes pobres e mal trajados 
que não fazem mal a ninguém, mas os que estão ao lado desses ou que andam pela cidade em 
grupos de dois/três de várias nacionalidades muito bem vestidos, com equipamentos de 
desporto com ténis caros e que se sabe exatamente ao que vêm. Se se continuar a tapar o sol 
com a peneira este amigo que foi regado com combustível podia muito bem ter sido morto e a 
Câmara Municipal sabe o que aconteceu, portanto, não vale a pena andarmos todos a fazer de 
conta que está tudo bem porque não está.---------------------------------------------------------------------
É um repto que lança ao executivo municipal, que foi eleito para resolver as coisas difíceis e 
não para as soluções fáceis. Não vem aqui criticar o Presidente da Câmara nem ninguém, vem 
sim dizer em alto e bom som que todos têm que fazer parte da solução, portanto, pediu que a 
Câmara e Assembleia Municipal promovam a reunião que já foi solicitada junto da EDIA, 
envolvendo um grupo de trabalho constituído pela PSP, GNR, CCDR, DRAP Alentejo, Autoridades 
de Saúde, IPSS’s, etc. no sentido de começar a haver uma preocupação séria com estes 
fenómenos para retirar conclusões sérias do que está a acontecer no terreno. Se agora é mau, 
no futuro vai ser muito pior, porque homens e mulheres mal tratados, homens e mulheres 
escravizados não vão ficar impávidos e serenos durante anos, vão-se revoltar, homens com 
fome vão roubar e isto não é demagogia é mesmo assim, portanto, haja coragem de discutir 
isto de forma séria, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Manuel Felício começou por dizer que este assalto que foi referenciado aconteceu 
a 50 metros do seu escritório, onde trabalha todos os dias, e ficou assustado porque tem uma 
companheira e uma mãe com 84 anos que já foi assaltada por esticão num sábado de manhã 
quando vinha do Mercado de Santo Amaro às 08/09:00h, portanto, estas coisas estão a 
acontecer e a Câmara Municipal tem um papel muito importante na ajuda à sua resolução. 
Não sabe que ascendente a autarquia tem sobre a PSP para que esta possa intervir mais no 
patrulhamento porque, verdade seja dita, hoje em dia não se vê polícia a pé na cidade.-----------
Em seguida dirigiu uma palavra de apreço à Câmara Municipal de Beja na pessoa do seu 
Presidente, Paulo Arsénio, pela boa aritmética e pela maneira assertiva como lidou com a 
situação há umas semanas atrás conseguindo que o Concelho avançasse no desconfinamento, 
esperando que, face aos resultados dos últimos dias, não tenhamos que voltar novamente 
atrás com tudo o que isso resulta em prejuízo para o nosso já débil sistema económico da 
cidade no que diz respeito ao turismo, comércio e aos serviços de restauração.---------------------
Outra palavra ainda, esta de não apreço, relativamente à questão que colocou em fevereiro 
sobre os horários e dias de realização destas sessões, à qual a senhora Presidente respondeu 
que elas acontecessem à segunda-feira à tarde porque um dos eleitos é deputado na 
Assembleia da República e só dispõe do dia de segunda-feira para estar em Beja. Considera 
lamentável que 35.000 pessoas do Concelho de Beja fiquem reféns de uma só pessoa. Estas 
sessões em termos de público contam-se pelos dedos de uma mão e portanto deviam ser mais 
publicitadas e acontecerem num horário que permitisse que mais pessoas participassem. Dir-
lhe-ão: mas poucos aparecem. Verdade, mas a porta tem que estar aberta e num horário que 
dê possibilidade a que mais pessoas possam assistir, depois, fica na consciência de cada um.----
Para terminar, referiu que teve a dar uma olhadela ao Plano Ferroviário Nacional e verificou 
que Beja continua a estar em 2030 a três horas de distância de Lisboa, portanto, parece-lhe 
que nada ou pouco irá ser feito pelo que perguntou o que é que a Câmara Municipal está a 
fazer para influenciar o Governo a investir mais no Alentejo, porque embora sejamos poucos, 
somos 1/3 do país e Beja continua esquecida, disse.---------------------------------------------------------- 
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O jornalista Carlos Dias disse que apreciou as palavras iniciais da senhora Presidente 
relativamente ao momento que vivemos, um dia depois do 25 de Abril como democratas, 
termo utilizado, e associa esta afirmação com uma posição tomada numa anterior 
convocatória da Assembleia Municipal, onde foi discutido o Relatório das questões 
relacionadas com o meio ambiente. Nessa ordem de trabalhos podia ler-se o seguinte: “No 
sentido de serem asseguradas condições para a intervenção do público, os interessados devem 
inscrever-se previamente junto do serviço de apoio à assembleia municipal.” O convite era 
feito para o público, cidadãos que quisessem assistir a essa sessão, que não era presencial. 
Depois, surpreendentemente, porque estava interessado em intervir uma vez que é jornalista, 
há um parágrafo que diz isto: “A comunicação social poderá assistir mediante inscrição prévia 
sem direito a intervenção.” Senhora Presidente, há pouco quiseram entregar-me um cravo, 
ontem foi o 25 de Abril, a senhora Presidente fez a declaração que fez, pelo que perguntou, 
que papel está reservado à comunicação social? Mais, quando fala em comunicação social tem 
que se ter em conta aquilo que tem sido hábito nesta casa, ou seja, apenas há um grilo falante, 
que é ele próprio, infelizmente nesta terra com os problemas que existem os órgãos de 
comunicação social regionais funcionam da maneira que lhes parece melhor, não os pode 
criticar por isso, cada um tem o método de trabalho que entende, agora aqui quem costuma 
estar presente é apenas ele, Jornal “O Público”. Estranhou e ficou perplexo realmente quando 
leu o parágrafo mencionado e não resistiu em fazer uma fotografia grande dessa ordem de 
trabalhos para ter em casa e mostrar a quem lá vai para se ficar a saber como é que a 
democracia se exerce em Beja quarenta e sete anos depois do 25 de Abril, disse.------------------- 
 
A senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, antes de passar a 
palavra ao senhor Presidente da Câmara, e relativamente a essa convocatória esclareceu que 
os órgãos de comunicação social são convidados e estão presentes nas sessões sempre que 
assim o entendam, o que se quis dizer foi que não intervém enquanto órgão de comunicação 
social mas que podiam intervir enquanto elemento público, agora, todos são bem-vindos mas 
lamentavelmente nem sempre aparecem, aliás, desde que se realizam neste auditório não se 
lembra da presença dos órgãos da comunicação social como acontecia quando se realizavam 
no Salão Nobre do edifício do ex-Governo Civil. Depois e infelizmente muitas vezes os órgãos 
de comunicação social só aparecem quando os assuntos podem gerar alguma polémica, o que 
é de lamentar, porque as boas notícias também devem ser divulgadas e não só as más, mas 
quanto a isso não tem qualquer poder, assistem e estão presentes aqueles que querem.---------
Relativamente ao Relatório sobre a agricultura intensiva os serviços irão publicá-lo no sítio da 
internet da Câmara Municipal de Beja para ficar disponível para a população em geral.-----------
Relativamente ao horário e dias em que se realizam as Assembleias Municipais esclareceu que 
as sessões já se realizaram às 21:00 horas e a presença de público neste mandato é bastante 
superior ao existente em mandatos anteriores, disse.------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente às questões que foram 
colocadas referiu que muitas vezes no nosso país não faltam leis nem regulamentações, o que 
às vezes falta é clarificação das mesmas do ponto de vista legislativo ou regulamentar que 
impede depois a sua aplicabilidade. Funciona na maior parte dos casos mas pontualmente 
existe conflitualidade entre órgãos e há esclarecimentos que não são tão nítidos quanto 
deveriam sê-lo. A questão do PDM é uma dessas áreas e por isso também a Câmara Municipal 
entendeu recorrer a ajuda externa para poder clarificar um conjunto de questões sobre as 
quais tem dúvidas no sentido de poder agir em conformidade, não só naquilo que lhes 
compete em termos daquilo que têm vindo a ser este mandato desde 18 de outubro de 2017, 
mas também em períodos anteriores onde naturalmente possam estar feridos alguns pontos 
da legislação vigente, na tentativa de recuperar todos os planos de plantação intensiva que no 
passado não tenham sido submetidos nos serviços próprios do Município.----------------------------
Permitam-lhe também dizer que a agricultura biológica tem de conviver com a agricultura 
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intensiva, ambas são absolutamente necessárias e ambas devem ter o seu espaço, sob pena, 
se não houver alguma prática de agricultura intensiva, de não haver produto suficiente para 
abastecer, do ponto de vista agrícola, as necessidades alimentares e satisfazer as necessidades 
agricultares do mundo inteiro e de termos preços astronómicos que tornariam insustentável 
para as pessoas com menos possibilidades poderem ter a qualidade alimentar que têm direito, 
portanto, tem de haver um convívio com regras muito claras onde os perímetros de cada uma 
dessas áreas terão de estar bem definidos no sentido de não haver ou no mínimo reduzir 
situações de conflito que é o desejo das autarquias, governos e principalmente dos munícipes 
de cada freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, que foi o maior investimento público do 
Estado Português da democracia portuguesa, efetivamente transforma uma parte significativa 
daquilo que era a agricultura de sequeiro em agricultura de regadio com um predomínio muito 
acentuado do olival e do amendoal e aí poder-se-á ver a possibilidade de haver lugar a uma 
maior diversificação das culturas praticadas mas, ainda assim, serão sempre todas de regadio e 
portanto sempre um pouco mais intensivas do que a chamada agricultura de sequeiro que se 
vinha praticando antes no Baixo Alentejo de forma predominante.--------------------------------------
Este é o quadro e cenário que têm vindo a enfrentar e é neste quadro e cenário que a Câmara 
Municipal de Beja continuará a fazer todos os esforços para que se corrijam um conjunto de 
eventuais erros que se cometeram num passado recente, aliás, os próximos 50.000ha de 
regadio do EFMA já têm um conjunto de correções que os primeiros 120.000ha não tiveram, 
portanto, a expetativa da Câmara Municipal e o seu trabalho consiste em integrar os dois tipos 
de agricultura, biológica e intensiva, em espaços próprios de acordo com as regras e 
regulamentos nacionais e municipais existentes, no sentido de a água ser utilizada e das 
pessoas terem naturalmente a sua qualidade de vida, equilíbrio que na sua opinião é possível. 
Relativamente à questão colocada pelo munícipe Eugénio Rocha, informou que os níveis de 
criminalidade no Baixo Alentejo e na cidade de Beja, segundo os dados que a Câmara 
Municipal recebe regularmente da PSP, não são preocupantes e Beja mantém-se como uma 
das localidades do país com menor taxa de criminalidade. Se a tendência é para aumentar, não 
sabe, os crimes acontecem, certamente que a PSP, GNR e até a Câmara Municipal tudo farão 
para os evitar, agora, na sua opinião, o senhor Eugénio no fim da sua intervenção tocou no 
ponto, isto prende-se com a qualidade de vida das pessoas e é com a integração social delas 
que essas ameaças podem deixar de ser mais latentes no futuro.----------------------------------------
Nesse sentido, a Câmara Municipal, através da Cáritas e do Projeto “Rostos Com Futuro” tem 
um posto permanente para que esta comunidade possa satisfazer um conjunto das suas 
necessidades, quer sejam administrativas, de natureza alimentar ou outras, a SOLIM tem feito 
também um trabalho extraordinário, existem outros projetos no terreno, existe um trabalho 
de grande proximidade com o ACM – Alto Comissariado para as Migrações no sentido de 
integrar estas pessoas e mais, em todos os PIER’s que têm sido realizados, a autarquia exige às 
entidades patronais que retirem e acabem com as aldeias de contentores que existem 
espalhadas nalguns dos campos e herdades do Baixo Alentejo e que as tragam precisamente 
para os perímetros urbanos, sejam da cidade sejam das aldeias, uma vez que entendem que 
não é afastando ou escondendo as pessoas que essa integração pode acontecer. Existem de 
facto bolsas de pobreza extremas e preocupantes que socialmente se tentam ultrapassar mas 
para as quais ainda não existem soluções estruturais, aliás, estas pessoas estão cá porque 
fizeram falta no território nacional, não vieram fazer turismo, vieram porque eram necessárias 
e alguém as chamou, portanto, muito objetivamente por muito que as autarquias, que a 
Cáritas que a Segurança Social acompanhem algumas destas pessoas mais excluídas haverá 
sempre situações envolvendo estes cidadãos.-----------------------------------------------------------------
Acrescentou que enquanto Presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil e da informação 
que recebe do Concelho de Odemira, com quem se mantem em contato, mais particularmente 
da freguesia de São Teotónio que tem mais de 50% da população com estas características, 
não consta que estas pessoas tenham provocado particulares distúrbios de natureza criminal 
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nas sociedades onde se inserem. Depois, há outro fator, nomeadamente os diferentes tipos de 
comportamento em função das várias nacionalidades existentes. Lembrou que as primeiras 
comunidades que vieram trabalhar para as culturas intensivas eram maioritariamente 
originárias do Leste Europeu, depois começaram a vir da Ásia, Índia, Bangladesh, Paquistão, 
Nepal e agora, ultimamente, vêm muitos cidadãos de África, Guiné e Senegal e portanto é um 
painel que se completa com pessoas de diferentes etnias, diferentes culturas, diferentes 
religiões com formas diferentes de estar.-----------------------------------------------------------------------
Relativamente ao caso em concreto o mesmo está a ser acompanhado pelas autoridades mas 
a Câmara Municipal de Beja não pode naturalmente prometer que não hajam mais situações 
no futuro próximo envolvendo ou não pessoas desta comunidade. Há de facto algumas 
situações um pouco mais preocupantes, que são públicas, mas não lhes parece que seja a 
regra e não lhes parece, como se tem procurado transmitir nas redes sociais, que Beja seja um 
local extremamente perigoso para se viver De qualquer forma, com certeza que deverão estar 
atentos e desde logo fazer com que não se chegue a esse ponto integrando socialmente estas 
pessoas e dando-lhes melhores condições de vida.-----------------------------------------------------------
Relativamente à questão do munícipe Manuel Felício sobre o Plano Ferroviário Nacional, 
informou que as conversações que a Câmara Municipal tem mantido com as Infraestruturas de 
Portugal têm a ver com a modernização (eletrificação) da linha entre Beja e Casa Branca, com 
uma velocidade de cruzeiro das composições de 200km/h, eliminando todas as passagens de 
nível que existam entre as duas localidades. Isto consta do Plano Nacional de Investimento 
2020/2030, com um ramal eventualmente ao aeroporto, que vai ser uma possibilidade e que 
irá muito provavelmente acontecer. Portanto o tempo de ligação a Lisboa não andará pelas 
três horas, aliás hoje em dia até Sete Rios o tempo de ligação são duas horas e doze minutos e 
quando a eletrificação da linha até Casa Branca estiver concluída não é obviamente expetável 
que se demore três horas, isso significaria que a linha ficaria pior do que está, disse.--------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Apreciação e votação das atas nº 6/2020 e 1/2021;---------------------------- 
 
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 Municipal colocou à votação as atas nº 6/2020, relativa à 
sessão extraordinária da Assembleia Municipal realizada em 30 de dezembro de 2020, e a ata 
nº 1/2021, relativa à sessão ordinária da Assembleia Municipal realizada em 22 de fevereiro de 
2021, que foram previamente enviadas a todos os eleitos.------------------------------------------------- 
 
O eleito João Dias (CDU) relativamente à ata nº 6/2020, correspondente à sessão 
extraordinária da Assembleia Municipal realizada em 30 de dezembro de 2020, convocada por 
requerimento de um grupo de eleitos para eventual deliberação sobre a transferência de 
competências na área da educação, recordou que a mesma foi efetuada via ZOOM, o que 
dificultou de alguma forma o decorrer do debate, e que foi solicitada cópia da gravação da 
mesma.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nesse sentido, e reconhecendo o empenho do serviço para reproduzir esta ata tendo em 
consideração a complexidade em que a reunião decorreu, referiu que o Grupo da CDU não 
recebeu essa cópia pelo que deixou à consideração da Mesa que a ata fosse votada na próxima 
sessão por não terem condições para poder aferir e confirmar, com prova documentada, de 
que a mesma está em conformidade, aliás, daquilo que conseguiu apreciar, parece-lhe que o 
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documento tem alguns aspetos que importa clarificar por não serem esclarecedores daquilo 
que estará na própria gravação.------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao protesto que ele próprio fez durante essa mesma reunião, nomeadamente 
sobre o facto da senhora Presidente não ter aceitado que houvesse uma deliberação nem 
quisesse ter agendado uma nova reunião com caráter deliberativo sobre a mesma matéria, 
fundamentando essa decisão com base na Lei, referiu que nem ele nem qualquer membro da 
Assembleia recebeu essa fundamentação, nomeadamente, de que o órgão não tinha 
competência deliberativa sobre a matéria em apreço, disse.----------------------------------------------- 
 
A senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, informou que as cópias 
da gravação dessa sessão foram imediatamente produzidas e disponibilizadas no Gabinete da 
Assembleia através de quatro pen’s para distribuir aos quatro grupos políticos.---------------------
Relativamente à ata ser votada na próxima sessão não vê qualquer inconveniente.----------------- 
 
O eleito João Dias (CDU) referiu que a maneira como é disponibilizada a gravação é indiferente, 
a verdade é que não recebeu qualquer informação que estava disponível uma pen ou outra 
coisa qualquer, portanto, voltou a solicitar que a ata nº 6/2020 fosse votada na próxima 
sessão. Referiu ainda que, já que existe esse suporte informático, poderiam os serviços tê-lo 
trazido hoje, como não é o caso irão levantá-lo imediatamente amanhã, portanto a senhora 
Presidente pode justificar como entender mas o Grupo da CDU considera que isso é uma 
desculpa, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, referiu que estava 
convencida que as pen’s tinham chegado aos respetivos grupos mas irá averiguar se houve 
alguma falha porque elas estão disponíveis há bastante tempo.------------------------------------------
Relativamente às questões colocadas em termos legais e processuais teve o cuidado de 
solicitar um parecer à ANAM – Associação Nacional de Assembleias Municipais, sobre o que 
estava em causa, que disponibilizou a cada grupo político.------------------------------------------------- 
 
Em seguida colocou à votação foi a ata nº 1/2021, relativa à sessão ordinária da Assembleia 
Municipal realizada em 22 de fevereiro de 2021 que foi aprovada por unanimidade.-------------- 
 
 

2.2. – Intervenção dos membros da Assembleia Municipal;------------------------- 
 
A eleita Fernanda Pereira (PSD) apresentou a seguinte Declaração Política:---------------------------
“O tempo que vivemos hoje é uma verdadeira lição de História da Humanidade, com a 
particularidade de que a estamos a viver.----------------------------------------------------------------------
Há precisamente 47 anos, Portugal mostrava ao mundo a capacidade de passar por uma 
revolução sem com isso derramar sangue. Foi seguramente um momento muito alto da nossa 
história enquanto povo e enquanto nação.---------------------------------------------------------------------
Para todos nós, sejamos políticos, sejamos apenas cidadãos, a noção de liberdade, que hoje 
associamos a Abril é demasiado importante para se apagar ou deixar de viver.----------------------
Com altos e baixos, nestes quase 50 anos, lográmos alcançar um nível de bem-estar 
económico e social, bem como de segurança física, que muitos duvidavam acontecer tão 
rapidamente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoje, vivemos num mundo em que, quase todos, temos quase tudo. As questões de fundo que 
hoje se colocam à Politica e à Sociedade são desafios hercúleos e que nos levam a perceber a 
nossa finitude e a pequeníssima dimensão a que o Universo nos reduz.--------------------------------
Desde logo, importa recordar que os recursos que todos os dias usamos para nos 
alimentarmos e vivermos, são finitos, e a sua escassez um problema a enfrentar e para o qual 
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temos obrigação de encontrar soluções, para além dos problemas que o próprio homem, criou 
por via da poluição que impõe ao Planeta.----------------------------------------------------------------------
De todos eles e porque uns são mais passives de resolução que outros, destacaria as 
alterações climáticas, suas origens e suas consequências, como aquele em que, 
simultaneamente, poderemos reduzir as origens e mitigar os efeitos.-----------------------------------
No que se refere à água, o maior sinal de liberdade que podemos dar à comunidade onde nos 
inserimos, é usá-la de forma racional, tendo como principio usar o necessário e não usar o que 
podemos pagar, como muitos pensam justificar o uso.------------------------------------------------------
O mesmo se aplica ao uso do solo, haverá maior sinal de liberdade, do que usar de forma 
sustentável, a terra que recebemos dos nossos antepassados e iremos deixar aos nossos 
filhos?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em ambas as situações é competência da Camara Municipal, cumprir e fazer cumprir as leis 
que enquadram estes dois recursos que são a base da vida, pelo que reafirmo a necessidade 
de uma sensibilização social e do reforço da fiscalização quanto ao cumprimento do PDM (como 

verificámos no Relatório que esta Assembleia aprovou).----------------------------------------------------------
Contudo, somos reféns de uma epidemia mundial, que nos rouba a liberdade de viver o dia-a-
dia, que nos rouba a possibilidade de estar com os nossos familiares e amigos de forma 
descontraída e natural.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Que melhor altura para demonstrar o espirito de Abril, respeitando a liberdade de cada um no 
uso dos equipamentos de proteção individual, nomeadamente as mascaras, bem como 
reforçar as medidas de higiene individual?---------------------------------------------------------------------
O que acabamos de referir, pode parecer de pouca importância e pouco digno de referência 
no momento em que se enaltece Abril. No entanto, julgamos que é motivo de reflexão o 
impacto destas regras na vida de todos. É claramente o momento em que os atos de cada um, 
poderão salvar todos. E essa é a razão de ser de um povo. O respeito por todos e garantia de 
que o egoísmo de uns não pode justificar a morte de outros.----------------------------------------------
Não é demais referir aqui, que as questões relacionadas com a pandemia têm trazido impactos 
significativos para a economia nacional e regional, os quais não podem continuar, sob pena de 
uma forte regressão com grande dificuldade de recuperação, quer pela conjuntura, quer pela 
ausência de políticas publicas dirigidas à nossa região e à nossa realidade.----------------------------
Os objetivos de Abril seriam verdadeiramente alcançados se pudéssemos sentir a nossa região 
e o nosso concelho, em pé de igualdade com o resto do país, em matéria de investimentos 
públicos, de infraestruturas ferroviárias e rodoviárias, bem como da saúde.--------------------------
Apelamos aqui à Câmara Municipal, que em boa hora ergueu a voz contra a inclusão errada no 
grupo com piores resultados de COVID com as consequências daí advindas, que use também e 
tão alto quanto possível a sua voz, para reivindicar aquilo que dezenas de vezes foi prometido, 
e, continuamente vai sendo remetido para as calendas gregas, a modernização da rede 
ferroviárias, a melhoria da rede rodoviária e atribuição de fim económico ao Aeroporto de 
Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por tudo isto e porque o desenvolvimento que foi também mote da revolução, VIVA o 25 de 
ABRIL.”, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Seguidamente apresentou uma Saudação:---------------------------------------------------------------------
“Comemora-se no próximo fim-de-semana, 1 de maio, o Dia do Trabalhador.------------------------
Nunca antes, a palavra trabalhador teve tantos significados. A clássica relação 
trabalhador/chefe, empregado/dono da empresa, é hoje apenas uma das muitas formas 
possíveis. Continuam a ser atuais os princípios da Social Democracia, Liberdade, Igualdade e 
Justiça Social.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apesar da jornada de trabalho diária ser de oito horas desde o Século XIX, continua a ser 
necessário prestar uma atenção redobrada às condições de trabalho que permitem garantir a 
Liberdade, Igualdade e Justiça Social. Hoje, é preciso reinventar o trabalho quer na forma, quer 
nas regras.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O teletrabalho passou de uma possibilidade a uma obrigação para muitas profissões e o 
governo contemplou-o na lei, enquanto obrigação e por enquanto ainda não o regulamento 
sob todos os aspetos que o enquadram.-------------------------------------------------------------------------
O trabalhador não deixa de ser um elemento indispensável na criação de valor de uma 
empresa, embora a empresa tenha invadido a sua sala, o seu escritório e se tenha tornado um 
intruso (consentido) na sua família.--------------------------------------------------------------------------------
Este ano, as palavras do Dia do Trabalhador devem-nos fazer refletir sobre como as diversas 
profissões sentiram, e sentem, esta nova realidade, em que de um dia para o outro as 
empresas são obrigadas a encerrar ao público e em algumas situações (poucas) podem 
continuar a trabalhar. De repente deixou de haver como pagar salários, e, os apoios do 
governo são uma pequena parte daquilo que as empresas precisam para fazer face às 
despesas fixas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para muitos trabalhadores, o lay-off foi a solução, que não resolve tudo, mas ameniza a 
situação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A conjuntura é absolutamente inconstante e de pouco serve um planeamento financeiro 
rigoroso, já que a realidade supera, em muito, aquilo que se poderia planear admitindo uma 
probabilidade elevada de risco.------------------------------------------------------------------------------------
Por tudo isto e para que os trabalhadores, das empresas e sectores mais débeis, possam sentir 
os seus postos de trabalho seguros, a economia tem de conseguir recuperar os níveis de 
crescimento e confiança pré COVID e para isso as ajudas do poder central e local são essenciais, 
quer no apoio direto às empresas, quer na opção das aquisições no mercado local.----------------
Para a história, ficarão apenas dois ou três aspetos que constituem enorme mudança de 
paradigma nas relações de trabalho. A primeira, a possibilidade de trabalhar fora do escritório, 
sempre (trabalho remoto ou teletrabalho) ou alguns períodos (trabalho em sistema híbrido) da 
semana ou do mês, ou até do ano. Hoje constroem-se escritórios com base nesta ideia, nem 
todos os funcionários estarão lá em simultâneo.--------------------------------------------------------------
No entanto, todos os trabalhadores do nosso concelho são iguais perante a lei e perante os 
políticos. Resta-nos, ao Partido Social Democrata, defender medidas, também no âmbito local, 
que o confirmem e possibilitem a conciliação entre o trabalho e a família. Dimensão esta, 
fundamental para criar munícipes felizes e empenhados na vida económica, social e política do 
nosso concelho.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Saudamos assim o Dia do Trabalhador de 2021 num momento de alterações de paradigma do 
trabalho, das empresas e da Sociedade.”, disse.--------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Ana Horta apresentou o seguinte Voto de Pesar pelo falecimento do Dr. Jorge 
Coelho:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“No passado dia 07 de abril faleceu prematuramente o Dr. Jorge Coelho, ilustre figura nacional 
e do partido Socialista.------------------------------------------------------------------------------------------------
O Dr. Jorge Coelho foi politicamente ativo antes e depois da revolução do 25 de Abril, filiou-se 
no Partido Socialista em 1982 onde foi um alto dirigente, foi deputado durante seis legislaturas 
renunciando ao cargo em 2006, foi Ministro entre 1995 e 2001 assumindo diversas pastas e foi 
Conselheiro de Estado, eleito pela Assembleia da República, entre 2005 e 2009.--------------------
O Dr. Jorge Coelho foi um político com uma enorme visão estratégica, onde destacamos a sua 
responsabilidade na criação das lojas do Cidadão enquanto Ministro-Adjunto e do seu elevado 
sentido de ética, enquanto Ministro de Estado e do Equipamento Social, quando se demitiu na 
sequência da queda da ponte de Entre-os-Rios, assumindo a responsabilidade política do 
acidente porque como referiu na altura “a culpa não pode morrer solteira”.--------------------------
O Grupo do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Beja, vem expressar os seus mais 
sinceros pêsames à família, aos amigos e a todos os militantes do partido Socialista.”, disse.----- 
 
Colocado à votação foi o Voto de Pesar, aprovado por unanimidade.----------------------------------- 
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Em seguida a Eleita Antónia Silva (PS) apresentou um Voto de Pesar pelo falecimento de 
António Almeida Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Viseu:-----------------------------
É com pesar que o Grupo do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Beja, lamenta 
profundamente o falecimento de António Almeida Henriques, em 4 de abril de 2021, aos 59 
anos, vítima de COVID-19.--------------------------------------------------------------------------------------------
António Almeida Henriques, foi advogado, dirigente associativo e político, tendo exercido o 
cargo de Presidente da Câmara Municipal de Viseu de 2013 a 2020.-------------------------------------
Foi membro do PPD/PSD, deputado na Assembleia da República de 2002 a 2011 e Secretário de 
Estado Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional, entre 2011 e 2013 (no primeiro 

governo de Pedro Passos Coelho).-------------------------------------------------------------------------------------
Foi Presidente da Associação Industrial da Região de Viseu entre 1994 e 2002 e Vice-
Presidente da Confederação da Indústria Portuguesa entre 2005 e 2010.------------------------------
O Grupo do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Beja, vem expressar os seus mais 
sinceros pêsames à família e amigos de António Almeida Henriques.”, disse.------------------------- 
 
Colocado à votação foi o Voto de Pesar, aprovado por unanimidade.----------------------------------- 
 
O eleito Manuel Custódio (PS) apresentou a seguinte Saudação ao 25 de Abril e 1º de Maio:---
“Senhora Presidente da Assembleia Municipal, restantes elementos da mesa, Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores 
Deputados Municipais, Elementos da Comunicação Social, Digníssimo Público.----------------------
Considerando que esta nossa Assembleia decorre um dia após o aniversário do inesquecível 25 
de Abril de 1974, que constituiu um dos momentos mais importantes da história do nosso pais, 
que teve nos militares e no povo os protagonistas de um percurso de determinação, coragem 
e luta, acreditando que era possível construir um novo futuro para Portugal e para os 
portugueses.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estamos também a poucos dias do 1º de Maio, dia do Trabalhador, e não podemos deixar 
passar em claro sem saudar estas datas históricas que à 47 anos atrás nos encheram de 
alegria, esperança e entusiasmo.----------------------------------------------------------------------------------
Eu, tal como alguns dos presentes, tivemos o privilégio de ter vivido essas datas na nossa 
adolescência ou juventude com recordações inolvidáveis que hoje, passados tantos anos, e 
independentemente do partido ou grupo político a que cada um pertença, sentimos que o que 
vivemos nessa época é inapagável, e muitas vezes apesar das várias transcrições ou relatos, 
parece-nos que tudo isso fica aquém do que realmente foi.------------------------------------------------
O 1º de Maio já se comemorava à muito em bastantes países livres, considerando que foi em 
1886 em Chicago que houve a primeira manifestação de trabalhadores que se revoltaram com 
o número de horas de trabalho de cada jornada que era de 17 horas, e que se uniram para 
fazer passar o horário para 8 horas. Houve confrontos com a polícia, mortes, revolta, mas foi a 
partir dai que em alguns países esses direitos ganharam lugar no Código do Trabalho e na 
Constituição. Essa luta tem sido muito lenta e difícil, conseguindo atingir os objetivos muito 
devagar nos diversos Países, mas hoje em pleno século XXI continua a haver desigualdades, 
onde esses códigos não são respeitados, mas em Portugal, com o 25 de Abril de 1974, abriram-
se portas que permitiram uma semana depois, no 1º de Maio, uma manifestação gigantesca 
que proporcionou o arranque para defender os direitos dos trabalhadores.---------------------------
Foi a partir dessa altura que além de todas as conquistas alcançadas, havia uma que mais 
diretamente mexeu com as populações, que foi aquela que nos permite estar aqui hoje “o 
Poder Autárquico Democrático” que começou a construir-se em 1976, com as primeiras 
eleições autárquicas. É a possibilidade que as pessoas têm de poder participar nos órgãos de 
gestão das suas terras, ou pelo menos poderem eleger representantes que conhecem e a 
quem podem pedir contas.------------------------------------------------------------------------------------------
Como Socialistas e Democratas, continuamos a achar que muito à ainda para fazer, no sentido 
de um maior desenvolvimento Regional com tudo o que isso implica de uma maior 
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sustentabilidade social e ambiental, de mais e melhor Justiça e de maior igualdade de 
oportunidades, contudo não podemos esquecer que Portugal é hoje um País completamente 
diferente do que era antes do 25 de Abril, não podemos deixar de comparar alguns números, 
que se olharmos friamente, nos deixam estupefactos:-------------------------------------------------------
A mortalidade infantil até aos 5 anos diminuiu 94% desde 1970, em 2015, Portugal 
apresentava uma das mais baixas taxas de mortalidade infantil do Mundo, com 4 mortes de 
crianças até aos 5 anos por cada 1000 nascimentos. A Esperança de vida média em 1970 era de 
67 anos, em 2018 era de 81 anos. Em 1981 tínhamos 83,000 estudantes Universitários, em 
2021 esse número tinha atingido os 400,000. É indiscutível que temos hoje um País muito mais 
livre, justo e moderno. Contudo este 25 de Abril continua a pedir-nos para nos mantermos 
com esperança e exigência.-----------------------------------------------------------------------------------------
Esperança em conseguirmos travar esta pandemia que nos domina e tolhe os movimentos, 
que nos impede de sermos o que realmente sempre fomos, nos corta a liberdade que todos 
amamos e que nos é essencial, mas...todo o cuidado é pouco, se considerarmos que em 
Portugal já vamos com 17,000 mortes e no Mundo com 3,1 milhões, que a economia está a 
sofrer um rombo de dimensões gigantescas, que muitos dos trabalhadores e pequenos 
comerciantes estão a passar por dificuldades incalculáveis, e devemos manter-nos 
concentrados, apesar do empenho e compreensão de quem gere e administra. Deve haver 
uma política clara de apoio de todas as Entidades, independentemente da política de 
acompanhamento ser do Governo.-------------------------------------------------------------------------------
Exigência, numa cultura democrática cada vez mais esclarecida e focada na participação de 
todos. Temos de nos manter atentos e concentrados para que para que o edifício da 
Democracia e da Liberdade não seja demolido por forças do Populismo e de extrema-direita 
radical, que hoje mais que nunca se mantém à espreita.----------------------------------------------------
Os capitães de Abril e o Movimento das Forças Armadas, tiveram a coragem de acabar com o 
regime de 48 anos e consequentemente terminar com a fatídica guerra do Ultramar, que levou 
para África cerca de 1 milhão de jovens a partir dos 20 anos durante longos 13 anos, onde 
muitos deles morreram ou ficaram inválidos, numa guerra em que se ia defender o 
indefensável.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Com o 25 de Abril vieram conquistas e direitos fundamentais para uma vida livre e digna, como 
a Segurança Social Pública, o acesso a melhores condições de trabalho com um horário digno, 
acesso à educação, o Serviço Nacional de Saúde, a Constituição da República etc., conquistas 
estas que foram cimentadas e fortalecidas ao longo destes 47 anos, e que o Povo não quer de 
forma alguma ver-se privado.---------------------------------------------------------------------------------------
Neste momento de evocação ao 25 de Abril e ao 1º de Maio é tempo para que todos em 
conjunto façamos um balanço destes 47 anos, valorizando as conquistas e o que de bom Abril 
nos trouxe, valorizar a possibilidade da criação dos partidos políticos, independentemente de 
se situarem mais à esquerda ou à direita, recordar alguns líderes históricos já falecidos como 
Sá Carneiro, Álvaro Cunhal ou Mário Soares, e aproveitando esta evocação para solicitar ao 
Senhor Presidente da Câmara e ao Executivo, que à semelhança do que já anteriormente 
aconteceu com os líderes históricos do PSD, Dr. Sá Carneiro e do PCP, Dr. Álvaro Cunhal, se 
homenageie o líder histórico do PS, Dr. Mário Soares, atribuindo também o seu nome a uma 
rua da nossa cidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------
As conquistas de Abril fazem parte do nosso quotidiano, o que leva muitas vezes a que não 
sejam valorizadas, apesar de serem um bem precioso que nos foi devolvido nessa data pelos 
valorosos capitães.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
VIVA O 25 DE ABRIL E O 1º DE MAIO.”, disse.----------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE) apresentou a seguinte Saudação ao 25 de Abril e ao Dia do 
Trabalhador:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Esta é a madrugada que eu esperava, O dia inicial inteiro e limpo, Onde emergimos da noite e 
do silêncio, E livres habitamos a substância do tempo – citação de Sophia de Mello Breyner 
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Andresen.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na feliz e sempre bela expressão de Sophia somos convocado/as a relembrar a importância da 
palavra solta, livre para romper a noite e o silêncio. É esta palavra que deverá estar presente 
em qualquer comemoração desses tempos em que, nas palavras de outro poeta, foram 
abertas as portas da liberdade. Assim, como primeiro ponto desta nossa saudação, queremos 
salientar a importância que damos às palavras (ditas, cantadas…) para relembrar que 
comemorar este dia é sobretudo lembrar a sua importância de festa cívica, logo 
essencialmente política, porque só haverá liberdade a sério quando houver “a paz, o pão, 
habitação, educação…” e infelizmente muito há ainda por fazer para atingirmos estes 
objetivos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A pandemia, que necessitamos vencer do ponto de vista sanitário, terá de ser vencida 
igualmente nas suas consequências políticas, económicas e sociais. Não nos podemos 
esquecer que mesmo o direito à liberdade foi limitado em várias ocasiões, sendo urgente 
recuperá-lo na sua plenitude, logo que possível, para podermos ocupar de novo livremente 
todas as ruas deste país.---------------------------------------------------------------------------------------------
Contudo, outros direitos foram lesados de forma ainda mais profunda. Serão esses direitos 
(anteriormente à pandemia ainda não totalmente conseguidos na sua plenitude) que importa 
recuperar e reforçar.--------------------------------------------------------------------------------------------------
A pandemia veio evidenciar as situações de profunda desigualdade existentes no nosso país, 
tendo agravado mesmo essas condições de forma bastante patente no acesso à educação. No 
país, e no nosso concelho também, vivem-se situações em que a origem familiar condicionou 
fortemente o acesso ao ensino com profundas implicações no futuro de muito/as jovens. 
Importa ter isto presente quando se pensar nas medidas concretas que procurem minimizar 
estes efeitos lembrando que outro direito fundamental está a ser posto em causa: o Direito à 
Igualdade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teremos ainda de ter presente que foi apenas por ter um Serviço Nacional de Saúde reforçado 
em grande parte pelos alertas e propostas de Luís Arnaut e João Semedo que foi possível fazer 
face à situação pandémica. No entanto, para que se possa garantir o que esperamos deste 
serviço, teremos de o reforçar com recursos materiais necessários e, sobretudo, com recursos 
humanos devidamente valorizados nas suas carreiras, acabando com as situações de 
precariedade totalmente incompreensíveis noutros setores, mas especialmente neste.-----------
O artigo 65º  da nossa Constituição, reforçado posteriormente pela Lei de Bases da Habitação, 
institui como direito fundamental o Direito à Habitação declarando expressamente 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”. Basta a simples leitura do que se encontra expresso para 
concluirmos o quão longe estamos de o garantir, no país e, de forma lamentável no nosso 
concelho onde, ao lado de bairros degradados e de tantos edifícios desabitados, devolutos e 
degradados, temos tanto/as sem uma habitação digna.-----------------------------------------------------
Por último, mas essencial como garantia de todos os outros, consideramos fundamental 
garantir e reforçar o Direito ao Trabalho com Direitos lutando, em primeiro lugar, contra todas 
as formas de precariedade e exploração, infelizmente bem presentes no nosso país, e 
particularmente sensíveis no nosso concelho. Dados recentemente publicados revelam-nos 
uma realidade preocupante que se traduz no aumento de pessoas/famílias que embora 
realizem um trabalho, se encontram em situação de pobreza. É esta uma situação que teremos 
de ultrapassar em nome da mais elementar Justiça Social!-------------------------------------------------
É simbólica a proximidade de datas, entre o Dia da Liberdade e o Dia do Trabalhador, tornando 
indissociável a comemoração de ambas as datas, tão historicamente importantes para nós.-----
Assim, entendemos mais uma vez que não basta saudar Abril!--------------------------------------------
É necessário senti-lo e sobretudo vivê-lo diariamente!------------------------------------------------------
Para isso entendemos dever comemorá-lo dando sempre a palavra (duramente conquistada por 
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tanto/as) aos atores políticos que entendam ter algo a dizer às e aos seus/suas 
concidadãos/concidadãs, uma vez que a atualidade política desta data não se esgotou no dia 
25 de Abril de 1974!---------------------------------------------------------------------------------------------------
Saudamos o 1º de Maio, lembrando as conquistas duramente adquiridas através de tantas 
lutas, mas igualmente lembrando que ainda teremos outras tantas para realizar com o objetivo 
de concretizar os direitos laborais inscritos no texto Constitucional, mas que ainda estão longe 
da sua total efetivação;-----------------------------------------------------------------------------------------------
Saudamos ainda todas e todos trabalhador/as que com o seu esforço garantem que possamos 
usufruir dos serviços necessários à nossa vida, e em especial neste momento particularmente 
exigente, todo/as aquele/as que ao longo deste último ano tanto se esforçaram no combate à 
pandemia!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viva o 25 de Abril Sempre!-------------------------------------------------------------------------------------------
Viva o 1º de Maio!”, disse.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito António Barahona (CDU) apresentou a seguinte Saudação ao 25 de Abril e 1º de 
Maio:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Comemorou-se ontem o 47º aniversário da Revolução dos Cravos, que devolveu a 
Democracia e a Liberdade ao nosso país após 48 anos de um regime ditatorial que oprimiu 
todo o povo português e que, a par com a implantação da República em 1910, constitui um 
dos dois acontecimentos mais marcantes da História de Portugal ao longo de todo o século XX. 
As transformações económicas e sociais que daí decorreram foram enormes, com a 
consagração de muitos direitos e conquistas, como a melhoria de salários, a saúde e educação 
gratuitas para todos, o direito de voto aos 18 anos, as melhores pensões e reformas, o Poder 
Local Democrático. Conquistas que, após alguns anos, se encontravam de tal modo assumidas 
por todos que quase pareciam ter existido sempre.----------------------------------------------------------
No entanto, olhando para trás, constatamos que muitos destes direitos foram sendo 
sucessivamente ameaçados e postos em causa, com as mais variadas justificações, com 
particular realce para os tempos de profunda crise económica que há alguns anos 
atravessámos e, agora, com a situação provocada pela pandemia que ainda estamos a viver. 
Que o digam os trabalhadores que têm ficado no desemprego, em lay-off, com cortes nos 
salários, que o digam os micro, pequenos e médios empresários que não estão a conseguir 
garantir a sobrevivência das suas empresas.--------------------------------------------------------------------
Tudo isto nos mostra que comemorar esta data, hoje, tem que ser um momento de celebração 
e de festa, mas, também, um momento de reflexão e de afirmação dos valores e conquistas de 
Abril. Um momento, também, de luta por estes ideais, com especial destaque para a defesa de 
condições para o exercício do Poder Local Democrático e para a defesa de um Serviço Nacional 
de Saúde forte e com capacidade de intervenção que, como hoje todos reconhecem, é o único 
meio de que dispomos para combater situações extremas como o combate eficaz a uma 
pandemia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aproveitamos, ainda, esta ocasião, e tendo em conta a proximidade do 1º de Maio, para 
saudar todos os trabalhadores portugueses, e especialmente os trabalhadores do concelho de 
Beja, transmitindo-lhes, também, o nosso apoio e solidariedade para com as suas lutas pelo 
direito ao emprego e por melhores e dignas condições de trabalho.”, disse.-------------------------- 
 
A eleita Susana Correia (CDU) apresentou a seguinte Declaração Política:------------------------------
“A “Grande Reportagem” da SIC, programa desta emissora que vai para o ar depois do Jornal 
da Noite, fez duas edições, nos passados dias 22 e 23, 5ª e 6ª feira, subordinadas às 
problemáticas da instalação dos olivais intensivos e superintensivos e às relações territoriais 
que estabelecem, com particulares impactos sobre as áreas residenciais e os processos 
biofísicos e ecológicos, tendo sido destacadas questões inerentes à saúde pública, à 
biodiversidade e à erosão hídrica dos solos.--------------------------------------------------------------------
Devido à centralidade de Beja no contexto do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, 
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o Concelho foi eleito pela edição do programa como palco do reportório para a abordagem das 
temáticas que a emissora se propunha analisar.---------------------------------------------------------------
Neste sentido, entre diversas entidades convidadas a pronunciar-se, contaram com o 
Município de Beja, ao solicitar o depoimento do senhor Presidente da Câmara Municipal, 
tendo o locutor referido que o autarca “[…] admite a existência de atropelos ao PDM de Beja 
que são frutos do crescimento acelerado das novas culturas de regadio de Alqueva”. Do 
depoimento do senhor Presidente dado às câmaras, não foi explicitada a referência à admissão 
de atropelos, que fique claro. No entanto, o Dr. Paulo Arsénio disse e cita-se “[…] os PDM que 
estão em vigor na maior parte dos municípios são anteriores a esta grande explosão de 
plantação de culturas com estas características, o nosso PDM é de março de 2014, tínhamos 
385ha em 2014, hoje temos 20.400ha, terão de ser os novos PDM’s a ter uma adaptação mais 
exata, mais correta e mais incisiva sobre aqueles operadores que de facto não cumprem o que 
está contemplado”.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Perante o esforço de análise envidado por esta Assembleia no âmbito do trabalho sobre a 
agricultura intensiva, a questão referenciada, nos termos em que foi pelo senhor Presidente da 
Câmara, não poderia deixar de ser apreciada pelo Grupo da CDU.---------------------------------------
As principais questões levantadas pelo programa e que são sobejamente conhecidas no 
Concelho, relacionam-se basicamente com a distância da implantação das culturas aos espaços 
residenciais - para proteção e para assegurar as condições mínimas de saúde pública e de 
conforto e bem-estar, nomeadamente nos perímetros urbanos – e a incidência das culturas em 
solos mais sensíveis e vulneráveis aos fenómenos de erosão hídrica dos solos, respeitando as 
capacidades de resiliência dos solos perante a intensificação e garantindo a biodiversidade e a 
sustentabilidade dos valores naturais.----------------------------------------------------------------------------
Tendo em conta as declarações proferidas pelo senhor Presidente e o contexto onde se 
inserem, coloca-se à partida a questão básica de saber se o PDM de Beja, nos termos em que 
está aprovado e, portanto, em vigor como instrumento legal que vincula os particulares ao seu 
cumprimento, incluindo, não só as figuras de ordenamento e condicionantes previstas, mas 
igualmente as disposições normativas de usos, ocupações e alterações de uso do solo previstas 
no regulamento daquele plano, comporta, ou não, um enquadramento suficiente e responde 
às preocupações levantadas no programa por diversos depoimentos, que vão desde a saúde 
pública às referências ambientais.---------------------------------------------------------------------------------
Sobre esta questão em particular o senhor Presidente deu uma reposta cabal ao assunto, ao 
explicitar que o PDM de Beja não responde, deixando inclusivamente uma nota preocupante 
relacionada com a afirmação proferida que repetimos ”[…] terão de ser os novos PDM a terem 
uma adaptação mais exata, mais correta e mais incisiva sobre aqueles operadores que de facto 
não cumprem o que está contemplado […]”. Como não reportou a adequabilidade em 
concreto do PDM de Beja às questões levantadas no programa, fica claro que o PDM de Beja 
está inserido no conjunto dos planos que precisam de ser adaptados.----------------------------------
Esta questão é muito controversa, porque o Presidente admite que não há cumprimento do 
PDM por parte dos operadores económicos ligados à olivicultura quando em causa são 
tratados impactos e questões danosas para o território, ficando a dúvida do que está 
efetivamente em causa, se é uma adaptação para tornar legal o que neste momento é ilegal, 
ou reforçar as medidas constantes no PDM de Beja em defesa do território concelhio.-------------
Ora, se a disciplina do PDM está a ser posta em causa e se a principal questão não é o combate 
aos impactos negativos resultantes da intensificação do olival, é admissível que, para o Sr. 
Presidente, o problema central seja efetivamente legalizar as situações de incumprimento, o 
que, se isto corresponder à verdade, traduz-se, inevitavelmente, não em medidas mais 
restritivas, mas ao contrário em afrouxar as medidas e disposições normativas existentes. Esta 
é a grande contradição deste executivo, que não tem minimamente zelado pelo cumprimento 
do PDM de Beja, pese embora ter conhecimento de respetivas violações sistemáticas. Neste 
sentido, é importante dizer que, embora o PDM não preveja medidas de contraordenação, isso 
não significa impunidade por parte dos infratores, tanto mais que pode haver aplicação das 
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normas gerais previstas nas ilegalidades e irregularidades de ordem ambiental, cabendo em 
última instância a decisão aos tribunais, para garantir a legitimidade de direitos e deveres 
associados ao uso do solo e ao ordenamento do território. Aceitar os atropelos do PDM, sem 
mais, pode até constituir uma posição sujeita a criminalização pelo facto da entidade a quem 
compete a fiscalização conhecer as ilegalidades e não tomar medidas para as corrigir e evitar. 
Se assim se passasse com outras entidades que estado de direito é o português?-------------------
Para além desta questão, mandam as regras da transparência que o Executivo clarifique qual a 
política concreta do Município na área do ordenamento, sabendo que a alteração em curso 
não visa mexer com o regulamento em matérias relacionadas com a mudança de uso do solo 
associadas ao ordenamento do espaço rural, cujos impactos fortes se colocam no âmbito do 
ambiente e património natural. Isto porque a alteração que foi à última reunião de Câmara 
cinge-se apenas à necessidade de adaptar o PDM de Beja à Lei dos solos, nº 31/2014, de 30 de 
maio e, na sua sequência, à revisão do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial 
(RJIGT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de maio, que causou uma profunda 
reforma no modelo de classificação do solo, eliminando a categoria operativa de solo 
urbanizável e ao Decreto Regulamentar 15/2015, de 19 de agosto, que estabelece os critérios 
de classificação e reclassificação do solo, bem como os critérios de qualificação e as categorias 
do solo rústico e do solo urbano em função do uso dominante, aplicáveis a todo o território 
nacional, tendo sido por essa razão dispensada, na alteração do PDM prevista, a Avaliação 
Ambiental Estratégica.------------------------------------------------------------------------------------------------
De referir igualmente que a alteração do PDM de Beja, proposta em reunião de câmara, 
também prevê a revisão da REN – Reserva Ecológica Nacional, reportando-se igualmente e 
apenas à adequação do PDM à legislação em vigor e que, em princípio, não tem implicações na 
componente de ocupação do solo que possa determinar alterações de ordenamento e 
consequente regulamentação apropriada, porque esse quadro de aplicação normativa, uma 
vez definida em cartografia como condicionante, corre por conta da CCDRA, entidade 
fiscalizadora e de licenciamento na relação com os privados.----------------------------------------------
Sobre a temática da adequabilidade do PDM de Beja às novas exigências de saúde pública e de 
natureza ambiental, incluindo o combate à desertificação e às alterações climáticas, da 
apreciação das peças escritas do relatório elaborado pela Assembleia Municipal intitulado 
“Reflexões sobre a intensificação da agricultura: perspetivas e impactos” que foi aprovado, é 
possível concluir que o PDM de Beja não comporta, nem no seu enquadramento regulamentar, 
nem no seu quadro de definição de ordem estratégica, insuficiências, pelo menos sinalizadas 
pelos participantes nas sessões de trabalho, que apontem como limitações e desadequação às 
preocupações de saúde pública, de proteção ambiental e dos recursos territoriais, face ao que 
se conhece hoje, em função dos conteúdos técnicos previstos no plano, dando cumprimento 
aos termos dos princípios da precaução e da prevenção definidos pelos instrumentos de 
gestão territorial de nível superior e pelo ordenamento jurídico nacional e comunitário.----------
Aliás, uma das principais ilações do relatório é justamente a incapacidade do Município em 
cumprir o PDM e fazer cumpri-lo.----------------------------------------------------------------------------------
Perante este facto e quando o senhor Presidente reporta a questão da importância da 
adaptação do PDM para que não haja incumprimento, não queremos sequer acreditar que o 
Executivo Municipal queira p. ex.:---------------------------------------------------------------------------------
Diminuir as distâncias padrão definidas no regulamento do PDM em vigor para proteção dos 
perímetros urbanos, identificadas como Faixas de Proteção Sanitária e Paisagística;----------------
Reverter as interdições presentes na regulamentação do espaço agrossilvopastoril;----------------
Formalizar/legalizar as situações de incumprimento por parte dos operadores olivícolas, 
correspondendo a premiar o infrator, ao contrário de fazer cumprir o PDM em vigor.--------------
Estes apontamentos são essenciais para salvaguardar os equilíbrios territoriais.---------------------
Da intervenção do senhor Presidente ainda há a reter uma declaração que não corresponde 
minimamente à verdade estatística, quando afirmou: “Olhando para os dados do INE do ano de 
2018, para o ano de 2019 o Concelho de Beja não perdeu população, até teve um ligeiro 
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acréscimo da população residente, coisa que não acontecia há muitas décadas; isso deve-se 
muito, enfim, não só à agricultura, mas também à agricultura.”------------------------------------------
A primeira nota sobre este assunto, é que nem o próprio INE pode referir que o Concelho 
perdeu ou ganhou população residente em relação aos dados que disponibiliza, por uma razão 
muito simples: é que os dados em causa são projeções, portanto estimativas. Logo, o termo 
correto seria: “prevê-se que o Concelho venha a perder ou venha a ganhar população”.----------
Mesmo que se confirmem as projeções, os valores em causa seriam muito abaixo dos valores 
referentes a 2011, o que seria muito mau, até uma tragédia para o Concelho, porque 
significaria que nem o EFMA nos salva. Assim, senhor Presidente, não se deve regozijar com os 
dados, mesmo que correspondam a estimativas, porque a comparação não deve ser feita 
entre 2018 e 2019, que são ambas projeções, mas entre 2019 e 2011, o ano dos censos, e a 
diferença, aí, é abissal.------------------------------------------------------------------------------------------------
A segunda nota, diz respeito ao facto de não ser verdade que o Concelho tenha perdido 
população nas últimas décadas, senão vejamos:-------------------------------------------------------------- 

N.º Evolução%

1970 36.384

1981 38.246 5,1

1991 35.827 -6,3

2001 35.762 -0,2

2011 35.854 0,3

2018* 33.550 -6,4

2019* 33.579 0,1

População residente
Ano

(*) Pordata: estimativa do INE  
Pelo que foi dito seria importante mais rigor e clareza nas afirmações proferidas pelo 
representante do Município.”, disse.----------------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, informou que tem em 
seu poder as duas pen’s que contém a cópia da gravação da sessão extraordinária realizada em 
30 de dezembro de 2020, uma para o Grupo do PSD e outra para o Grupo da CDU que não 
foram levantadas uma vez que o Grupo do Bloco de Esquerda levantou a sua já há algum 
tempo. Tal como disse há pouco, as mesmas têm estado disponíveis para o efeito no Gabinete 
da Assembleia Municipal pelo que julga que os outros grupos podiam também ter diligenciado 
nesse sentido.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito João Dias (CDU) relativamente à questão levantada no período de intervenção do 
público e uma vez que foi visado na mesma gostaria que ficasse esclarecida esta situação.-------
Antes de mais disse ao senhor Manuel Felício que percebeu a intenção da intervenção, 
contudo, importa olhar ao histórico daquilo que é a Assembleia Municipal, ou seja, a resposta 
do órgão à existência de um deputado na Assembleia da República. A prática de ajustar a 
realização das sessões ao dia de trabalho reservado ao deputado no círculo eleitoral já 
acontecia no passado e talvez tenha sido por esse aspeto que a senhora Presidente da 
Assembleia Municipal lhe comunicou isso no início do mandato.-----------------------------------------
Acrescentou ainda que o período de intervenção do público por norma era o último ponto da 
ordem de trabalhos o que significa que se assim fosse o senhor Manuel Felício ainda não tinha 
feito a sua intervenção e, esta assembleia, há alguns mandatos atrás e bem, tomou a iniciativa 
de reservar esse ponto para o início da ordem do dia precisamente para que os munícipes não 
tivessem de estar até ao final das sessões para poder intervir o que trouxe melhores condições 
para o público.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Também não considerou justo quando o senhor Manuel Felício disse que um eleito fez a 
Assembleia Municipal refém uma vez que, jamais, formal ou informalmente, solicitou junto da 
Mesa o esforço de se agendar as sessões para as segundas-feiras e para este horário, foi 
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simplesmente uma iniciativa da senhora Presidente, que compreendeu e agradeceu, portanto, 
da sua parte é indiferente e não colocará qualquer obstáculo evidentemente se as sessões não 
se realizarem à segunda-feira, podem realizar-se noutro dia e noutro horário qualquer. Espera 
que o senhor Manuel Felício fique esclarecido e que não fique ninguém com a dúvida que 
tenha sido ele a criar essa situação, disse.----------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, confirmou aquilo que o 
eleito João Dias acabou de referir e disse que se entendeu manter as sessões à segunda-feira 
porque já vinha do mandato anterior, onde havia outro deputado na Assembleia da República 
que, nessa altura, sim solicitou ao Presidente em exercício que se pudessem realizar às 
segundas-feiras. Contudo, se algum Grupo Municipal entender que há outro dia mais 
conveniente não tem nada a opor, apenas se discutirá o assunto, disse.------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

3.1. – Relatório da Atividade Municipal e questões ao executivo 
municipal;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A eleita Gina Mateus (BE) fez a seguinte intervenção:--------------------------------------------------------
“Considerando:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A importância tão fundamental do ensino em presença e que levou tanto/as a pronunciarem-
se pela sua urgência no final do confinamento decretado no passado mês de janeiro;-------------
A importância de não reverter de modo algum a situação, parcial (em grupos turma, como 

infelizmente já aconteceu) ou totalmente (fechando por exemplo escolas, como também já se 

verificou a semana passada);-------------------------------------------------------------------------------------------
Congratulamo-nos com a tomada de medidas já defendidas por nós na última reunião desta 
Assembleia como sejam principalmente a testagem de todo/as o/as docentes e não docentes 
(embora entendamos que se deveria alargar também a todo/as o/as estudantes);---------------------------
Não compreendemos, contudo que medidas como a testagem diária da temperatura e 
desinfeção das mãos à entrada das escolas não estejam a ser observadas (pelo meu lado, só 

verifico a concretização deste tipo de medidas quando na televisão se foca entradas em escolas), ou 
quando me dirijo a estas reuniões em que contudo outras medidas (também não implementadas 

nas escolas, como veremos a seguir) estão a ser tomadas. Se consideramos importante, antes de 
podermos entrar para estas reuniões, fazer a medição da temperatura, por que razão se 
entende que se pode prescindir desta medida à entrada de uma escola?------------------------------
Outra medida que noutros espaços (até espaços ao ar livre como sejam jardins ou esplanadas) são 
para respeitar, nas salas de aula das nossas escolas continuam por tomar: refiro-me 
concretamente as medidas relacionadas com a distância social entre aluno/as e docentes. Mais 
uma vez, por que razão num espaço tão amplo como este temos que nos distanciarmos uns 
dos outros e nas escolas se considera que se podem juntar aluno/as a distâncias muito 
inferiores?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideramos que, mais uma vez não se tomaram todas as precauções para evitar algo que 
com o passar do tempo está a agravar a situação do/as nosso/as crianças e jovens que é a 
permanência por longos períodos de tempo em espaços fechados, não permitindo o 
arejamento desses espaços e a saída para o ar livre de tanto/as estudantes. Ou seja, tiramos 
estas crianças e jovens do confinamento nas suas casas para o/as confinar ainda mais no 
espaço sala de aula. Esta situação que se verifica desde o início do ano letivo será para 
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persistir, mesmo com a vinda de um tempo mais propício para atividades ao ar livre? Não nos 
podemos esquecer que estamos a impor este enclausuramento a crianças a partir dos 9/10 
anos! Consideramos urgente tomar medidas que contrariem o persistir desta situação.”, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito João Dias (CDU) colocou a seguinte questão:--------------------------------------------------------
Considerando que o senhor Presidente da Câmara deu conhecimento, no início do mandato, 
que não eram utilizados herbicidas em espaços públicos por proibição nos termos da lei;---------
Considerando que lei impede a sua utilização em determinadas condições, nomeadamente, 
junto de escolas, jardins públicos, locais frequentados por crianças, lares de idosos, etc.;---------
Perguntou, se os serviços da câmara ou das juntas de freguesia estão a aplicar produtos com o 
recurso à utilização de qualquer substância contendo total ou parcialmente glifosato, disse.--- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, antes de dar resposta às questões colocadas 
não quis deixar de fazer referência a uma situação que foi levantada na última Assembleia 
Municipal, nomeadamente pela senhora Presidente da União de Freguesias de Santa Vitória e 
Mombeja, Julieta Camões, quando disse estar triste por considerar que a Câmara Municipal 
tem sido insensível e não tem acompanhado de perto os casos dramáticos de COVID-19 nas 
freguesias, designadamente os falecimentos. Na altura esqueceu-se de responder que a 
Câmara Municipal de Beja não recebe por parte das autoridades de saúde os nomes das 
pessoas que falecem nem a que freguesia pertencem, essa informação está protegida e 
naturalmente não pode enviar condolências a situações que não se conhecem em concreto, 
portanto, quis deixar esta nota bem expressa. O conhecimento que têm de pessoas que têm 
falecido por COVID-19 é o conhecimento público devido a serem mais conhecidas na sociedade 
e na comunidade em geral e nada mais que isso.--------------------------------------------------------------
Relativamente à observação da eleita Gina Mateus, referiu que a Câmara Municipal de Beja 
defende e defenderá sempre que o ensino presencial deve prevalecer até ao limite de 
situações em que as escolas não possam prosseguir, aliás, os próprios diretores dos 
agrupamentos referem que, nesta fase e em função destes três meses que os alunos estiveram 
em casa, são precisamente aqueles que já revelavam maiores dificuldades que agora ainda 
ficaram mais para trás.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Sempre referiram, antes do país “fechar”, em meados de janeiro que as escolas em Beja não 
era um particular foco de infeção, existiam de facto algumas turmas confinadas mas não eram 
foco de infeção e de perigosidade latente e mesmo no dia de hoje estão três turmas em 
confinamento (duas de 1º ciclo e uma de 2º ciclo) no conjunto das escolas todas do Concelho de 
Beja, uma da escola Mário Beirão, uma da escola de Santiago Maior e uma da escola de Santa 
Maria.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naturalmente que a Câmara Municipal tenta salvaguardar as melhores condições possíveis 
para os alunos, para o pessoal auxiliar e naturalmente para os professores sendo que uma 
parte significativa destes já está imunizada com a 1ª dose da vacina e com certeza que estará 
sempre disponível para receber contributos no sentido de melhorar e reforçar as condições de 
segurança nas escolas, pelo que tomou boa nota de algumas das referências deixadas para 
serem avaliadas em conjunto com os diretores dos Agrupamentos, disse.----------------------------- 
 
Relativamente à questão colocada pelo eleito João Dias o vereador Luís Miranda fez o seguinte 
enquadramento. Quando tomaram posse no executivo, uma das primeiras medidas que 
adotaram, foi transmitir aos serviços a orientação da não utilização de glifosato. Não havia 
nem armazém de produtos fitossanitários nem havia técnico responsável certificado para a 
utilização desses produtos. Desenvolveu-se um procedimento, que foi demorado, para a 
construção desse armazém e procedeu-se à contratação de um técnico certificado para 
acompanhar a utilização desse tipo de produtos.-------------------------------------------------------------
Entretanto, se todos estão recordados, foram sujeitos a uma bateria de acusações sobre Beja 
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estar infestada de ervas.---------------------------------------------------------------------------------------------
Neste momento, todos os produtos que são adquiridos pela autarquia são certificados para 
possível utilização urbana, são acompanhados por um técnico responsável e são mantidos nas 
devidas condições num armazém licenciado para esse efeito que serve também de apoio às 
Juntas de Freguesia.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Disse ainda que, nem tudo farão bem, nem tudo correrá da melhor maneira mas nessa precisa 
questão, procurou-se dar uma resposta eficaz, que respondesse à legalidade e que acima de 
tudo respondesse ao bem-estar das populações. Se por ventura houver alguma falha não é por 
falta das recomendações e determinações dadas aos serviços e que o técnico responsável 
acompanha, pelo que, se existir essa falha, irá proceder ao inquérito dessa questão, disse.------- 
 
O eleito João Dias (CDU) referiu que compreende ser mais difícil, há medida que o mandato vai 
caminhando para o fim, ter todas as matérias bem documentadas porque os assuntos acabam 
por ser muitos, contudo, o senhor vereador não lhe respondeu à questão que foi muito clara: 
Usa ou não glifosato. Acrescentou que, se o senhor vereador tiver dificuldade em responder, 
tem uma fotografia que demonstra a utilização de glifosato 360g/l garrafão de 20 litros, marca 
Glyphogan, por profissionais devidamente equipados, em pleno jardim onde as crianças todas 
as tardes brincam, portanto, não podem aqui desresponsabilizarem-se nos profissionais, nos 
trabalhadores das autarquias ou das juntas, mas sim assumir aquilo que foi uma alteração da 
orientação relativamente à utilização desse pesticida contendo glifosato porque naturalmente 
não se esperaria que não fossem cumpridas as regras, quer de armazenamento quer de 
utilização por pessoal certificado, disse.------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda voltou a referir que todos os produtos adquiridos e utilizados pelos 
serviços municipais são certificados e devidamente acompanhados pelo técnico responsável. 
Não está em todo o lado e evidentemente se o eleito João Dias tem essa disponibilidade de 
fotografar a utilização desses produtos não põe isso em causa, aliás, nem sabe muito bem o 
que referir nem entende esse posicionamento de inspeção que se pretende fazer à utilização 
dos produtos por parte da Câmara Municipal, portanto, o que pode reafirmar é que os 
produtos utilizados são certificados e são acompanhados por um técnico qualificado e são 
essas as orientações dadas pelo vereador do pelouro nessa matéria, disse.--------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

3.2. – Proposta de rejeição da transferência de competências no âmbito 
da Ação Social – Publicação das Portarias Regulamentares;------------------------- 

 
Na sequência da publicação do Decreto-Lei nº 55/2020, de 12 de agosto, que concretiza a 
transferência de competências para os órgãos municipais e entidades intermunicipais no 
domínio da ação social foram, em 17 de março de 2021, publicadas em Diário da República as 
seguintes Portarias: Portaria nº 63/2021, que regula os termos da operacionalização da 
transferência de competências em matéria de serviço de atendimento e de acompanhamento 
social; a Portaria nº 64/2021, que define o exercício de competências de coordenação 
administrativa e financeira do programa de contratos locais de desenvolvimento social; a 
Portaria nº 65/2021 que estabelece os termos da operacionalização da transição de 
competências em matéria de celebração e acompanhamento dos contratos de inserção dos 
beneficiários do rendimento social de inserção (RSI) e a Portaria nº 66/2021, que regula a 
criação das Cartas Sociais Municipais e Supramunicipais.---------------------------------------------------
O Município de Beja já deliberou, em sessão da Assembleia Municipal, não assumir as 
competências no domínio da ação social, em 14 de dezembro de 2020.--------------------------------
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Na sequência da publicação das supramencionadas Portarias, reitera-se que se mantêm os 
fundamentos anteriormente apresentados para não serem aceites as competências nesta 
matéria, conforme informação da DDIS que acompanhou a submissão desta questão à reunião 
de câmara de 18 de novembro de 2020 e à sessão da assembleia municipal de 14 de dezembro 
de 2020.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que esta competência, a não ser que 
futuramente haja alguma alteração, terá de transitar para os municípios portugueses 
obrigatoriamente a partir do dia 01 de abril de 2022, para já, é até 31 de dezembro de 2021, 
não sabendo se para o próximo ano, quem estiver no executivo, não terá de a rejeitar 
novamente por mais três meses, entre janeiro e março. Esta decisão já tinha sido tomada e 
está registada na base de dados mas como foram agora publicadas as Portarias entendeu-se 
reforçar a rejeição, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação foi a proposta de rejeição da transferência de competências no âmbito da 
Ação Social, aprovada por unanimidade------------------------------------------------------------------------ 
 
 

3.3. – Proposta/informação relativa à aprovação do Anexo 4 ao Mapa de 
Pessoal, aprovado para o ano 2021, e respeitante à caracterização dos 
postos de trabalho ocupados e a ocupar no âmbito da Divisão de 
Ambiente e Sustentabilidade/Serviço de Ambiente, Limpeza Urbana e 
Recolha de Resíduos e Serviço de Zonas Verdes/Cemitérios;----------------------- 

 
A Lei nº 75-B/2020, de 31 de dezembro veio permitir, no seu artigo 24º, que abaixo se 
transcreve, a atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade e os termos em que tal 
é possível:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Artigo 24º - Suplemento de penosidade e insalubridade --------------------------------------------------
1 – Nos termos do nº 6 do artigo 159º da LTFP, o suplemento remuneratório de penosidade e 
insalubridade da carreira geral de assistente operacional no que respeita às áreas de recolha e 
tratamento de resíduos e tratamento de efluentes, higiene urbana, do saneamento, dos 
procedimentos de inumações, exumações, trasladações, abertura e aterro de sepulturas de 
que resulte comprovada sobrecarga funcional que potencie o aumento da probabilidade de 
ocorrência de lesão ou um risco potencial agravado de degradação do estado de saúde, é 
atribuído por cada dia de trabalho efetivamente prestado em que seja reconhecido um nível 
de insalubridade ou penosidade baixo ou médio, sendo o seu valor diário abonado no intervalo 
entre 3,36 (euro) e 4,09 (euro), não sendo cumulável com outra prestação de idêntica natureza 
ou finalidade, independentemente da sua denominação.---------------------------------------------------
2 – Nas situações em que seja reconhecido um nível de penosidade ou insalubridade alto, o 
valor do suplemento remuneratório atribuído por cada dia de trabalho efetivamente prestado 
em que o trabalhador esteja sujeito às condições corresponde a 15% da remuneração base 
diária, não sendo cumulável com outra prestação de idêntica natureza ou finalidade, 
independentemente da sua denominação.---------------------------------------------------------------------
3 – Em cumprimento do disposto no presente artigo, nas autarquias locais compete ao órgão 
executivo, sob proposta financeiramente sustentada do presidente da câmara, do presidente 
da junta ou do dirigente máximo do serviço, quando aplicável, definir quais são as funções que 
preenchem os requisitos de penosidade e insalubridade, ouvidos os representantes dos 
trabalhadores e com parecer fundamentado do serviço de segurança, higiene e saúde no 
trabalho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 – Para efeitos do número anterior, anualmente, o empregador público deve identificar e 
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justificar no mapa de pessoal os postos de trabalho cuja caracterização implica o exercício de 
funções naquelas condições.”--------------------------------------------------------------------------------------
No âmbito dos procedimentos a acautelar com vista à aplicação do disposto no citado artigo 
24º, nomeadamente no que respeita ao conteúdo dos pontos 3 e 4, elaborou-se o documento 
identificado como Anexo 4 ao Mapa de Pessoal aprovado para o ano 2021, o qual contém a 
identificação e justificação dos postos de trabalho nas áreas da recolha e tratamento de 
resíduos, higiene urbana e procedimentos de inumações, exumações, trasladações e abertura 
e aterro de sepulturas, cuja caracterização implica o exercício de funções em condições de 
penosidade e insalubridade.----------------------------------------------------------------------------------------
Assim, o referido documento destina-se a ser apresentado em reunião de Câmara e, 
seguidamente, em sessão da Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação, a fim de se 
preparar a proposta financeiramente sustentada do Presidente da Câmara para deliberação do 
órgão executivo quanto às funções que preenchem os requisitos de penosidade e 
insalubridade, ouvidos os representantes dos trabalhadores e com parecer fundamentado do 
serviço de segurança, higiene e saúde no trabalho.----------------------------------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento foi a alteração do Mapa de 
Pessoal da Câmara Municipal de Beja aprovado para o ano 2021, colocada à votação e 
aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

3.4. – Concurso público da concessão do estacionamento tarifado de 
superfície – Proposta de anulação e abertura de novo procedimento por 
concurso público;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Presente o Relatório Final do júri do concurso público para concessão da exploração do 
estacionamento tarifado de superfície na cidade de Beja, propondo a exclusão da proposta da 
empresa Empark Portugal – Empreendimentos e Exploração de Parqueamentos, S.A., nos 
termos da alínea d) do artigo 146º, por ausência da entrega dos documentos constantes do nº 
1 do artigo 57, ambos do CCP e a exclusão da proposta da empresa DataRede, Sistemas de 
Dados e Comunicações, S.A., nos termos da alínea o) do artigo 146º e alínea d) do nº 2 do 
artigo 70º, ambos do CCP, por ter apresentado como pagamento do seu serviço o preço 
contratual de 75% das receitas das máquinas, excluindo o IVA, o que excede o preço base do 
concurso. Nestes termos o presente concurso foi anulado.------------------------------------------------ 
 
Com vista à concessão da exploração do estacionamento tarifado de superfície na cidade de 
Beja, foi deliberado em reunião de câmara de 17 de fevereiro de 2021 e de assembleia 
municipal de 23 de fevereiro de 2021 abrir um concurso público para a concessão da 
Exploração do Estacionamento Tarifado de Superfície.------------------------------------------------------
Neste sentido e considerando, tanto o relatório final acima apresentado e a dificuldade que se 
colocaria ao Município de Beja em explorar diretamente o estacionamento tarifado de 
superfície por falta de pessoal qualificado para o efeito, nomeadamente, para a fiscalização, e 
tendo em consideração o valor da única proposta apresentada no âmbito do concurso 
realizado, propõe-se o seguinte:-----------------------------------------------------------------------------------
1. Que seja aberto novo concurso público para a concessão, pelo prazo de 6 anos, para a 
exploração do estacionamento tarifado de superfície, que engloba a gestão de 44 máquinas de 
pagamento que regulam 656 lugares de estacionamento, 434 dos quais têm acesso a 
residentes sem limite de tempo e sem pagamento, cerca de 66% do total dos estacionamentos 
pagos;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Atendendo à idade das máquinas existentes colocadas no ano de 1999, mais de 20 anos, 
que sejam colocadas novas máquinas com novas funcionalidades, nomeadamente, capacidade 
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de pagamento móvel, capacidade de programação para a garantia dos primeiros 15 minutos 
gratuitos, capacidade de programação oferta de um período gratuito na época do Natal, 
capacidade de pagamento com cartões pré-pagos, entre outras funcionalidades;-------------------
3. Que o preço base seja de 50% para a empresa concessionária, excluindo o IVA, calculado a 
partir do valor da receita mensal apurada diretamente nas 44 máquinas a instalar na cidade de 
Beja nos locais mencionados nas cláusulas técnicas do Caderno de Encargos que são 
basicamente os locais onde atualmente existem as máquinas eliminando os lugares tarifados 
na Avenida do Brasil somada à receita apurada por pagamento móvel, por pagamento de 
avisos na parte correspondente à tarifa máxima diária e de cartões pré-pagos;----------------------
4. Que a decisão de adjudicação recaia sobre o concorrente que apresente a proposta 
economicamente mais vantajosa para o Município de Beja aferida pela percentagem em 
relação à receita total a transferir mensalmente para o Município de Beja;----------------------------
5. Que não sejam admitidas propostas variantes;-------------------------------------------------------------
6. Que o Júri seja constituído por 3 elementos efetivos, Engª Maria Goreti Margalha, Engº 
Paulo Luís, Engº António Fialho e 2 suplentes, Engº Anselmo Correia, Engº Luis Barriga.-----------
A exploração do serviço exige da parte da empresa concessionária trabalhos de vigilância e 
emissão de avisos quando há incumprimento; de recolha e depósito de valores numa conta do 
Município de Beja; de controlo e gestão das receitas; a elaboração de relatórios mensais com 
as receitas apuradas; a manutenção dos parquímetros; a recarga das máquinas com rolos para 
emissão de bilhetes; o contrato de um seguro contra o vandalismo das máquinas; a verificação 
metrológica anual das máquinas de pagamento e contrato com uma empresa para garantir a 
comunicação do computador com as máquinas de pagamento.------------------------------------------ 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento foi a proposta de abertura 
de novo procedimento por concurso público para concessão do estacionamento tarifado de 
superfície colocada à votação e aprovada por maioria com 1 abstenção da bancada do PS.------ 

 
 

3.5. – Proposta de abertura de procedimento de consulta prévia Refª 
AQ/003/2021 – Aluguer operacional de veículos elétricos e híbridos ao 
abrigo do acordo-quadro da central de Compras da CIMBAL;---------------------- 

 
Presente o processo relativo à proposta de abertura de procedimento por consulta prévia ao 
abrigo do acordo-quadro da Central de Compras da CIMBAL de Aluguer Operacional de 
Veículos Elétricos e Híbridos, que constitui documento anexo número cinco e faz parte 
integrante da presente ata, com vista ao aluguer operacional de veículo para a frota do 
Município de Beja, pelo seguinte valor global:-----------------------------------------------------------------
51.980,16 € + IVA à taxa legal aplicável, em 48 prestações mensais e que corresponde a:----------
24.031,20 € + IVA à taxa legal aplicável, respeitantes à viatura Renault Zoe Zen 50.0; e-------------
27.948,96 €, + IVA à taxa legal aplicável, respeitantes à viatura Renault Kangoo Express.---------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que o executivo ficou de dar uma 
explicação nesta Assembleia Municipal ao senhor vereador Vítor Picado acerca desta matéria. 
Assim, informou que aquilo que o Município de Beja aqui propõe é alugar durante 48 meses 
duas viaturas elétricas, uma Renault Zoe Zen 50.0 por 24.031,20 € + IVA e uma Renault Kangoo 
Express, por 27.948,96 €, + IVA, com um financiamento de 50% até ao limite de 250,00 €/mês. 
Na prática o Município utiliza durante quatro anos as viaturas e ao fim dos quatro anos poderá 
negociá-las com a entidade à qual as irá alugar. Está previsto um reembolso de 12.000,00 € por 
cada viatura e a instalação de dois postos elétricos de carregamento rápido financiados a 50% 
que ficam definitivamente para o município, disse.----------------------------------------------------------- 
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O eleito Miguel Quaresma (CDU) colocou as seguintes questões:-----------------------------------------
Os 24.031,20 € e os 27.948,96 €, são os valores a desembolsar pelo Município no âmbito do 
aluguer durante os 48 meses?--------------------------------------------------------------------------------------
Os 50% referidos são a comparticipação do Fundo Ambiental?-------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, respondeu que a informação que recebeu é 
que esse será o valor do aluguer das viaturas e os 50% correspondem à comparticipação do 
Fundo Ambiental.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ou seja, a viatura Renault Zoe Zen 50.0 para ser alugada 48 meses, são 24.031,20 € em que a 
comparticipação do Fundo Ambiental é 48 x 250,00 € = 12.000,00 €, despendendo o Município 
os outros 12.000,00 €.------------------------------------------------------------------------------------------------
A viatura Renault Kangoo Express para ser alugada 48 meses, são 27.948,96 €, o Município de 
Beja receberá outros 12.000,00 € fracionados em duodécimos de 250,00 € mensais e terá de 
por a diferença entre os 12.000,00 € e os 27.948,96 €, o que dá cerca de 300,00 €/mês.---------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) referiu que colocou estas questões porque tem acompanhado 
a evolução do setor elétrico e prevendo a Renault, neste momento, que o número de viaturas 
fabricadas de novo diminua nos próximos dez anos em contrapartida vai desenvolver uma área 
de negócios que é assente por prolongar a vida útil das viaturas áquilo que chamam por três 
ciclos, isto é, 200 mais 200 mais 200.000km. Depois há aqui a diferenciação entre a utilização 
dessas viaturas repartidas por três grupos alvo, nomeadamente os privados, as entidades de 
aluguer e com motorista e sem motorista. Assim, as dúvidas prendem-se fundamentalmente 
com esta questão e com os benefícios que daí decorrem, quer para o Município quer para o 
operador, ou seja, não tanto para a entidade que fornece os veículos mas para quem processa 
esta lógica financeira.-------------------------------------------------------------------------------------------------
É evidente que o valor em causa é pequeno, são apenas duas viaturas, mas a questão que 
levanta vale pelo princípio em si e pela lógica que está subjacente a esta nova área de negócios 
pelo que, perante esta incerteza e por uma questão de princípio, propõe ao Grupo da CDU que 
se abstenha por não haver efetivamente informação suficiente que lhes permita decidir em 
consciência sobre esta matéria, disse.---------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu ainda que estas viaturas têm 
características muito específicas, desde logo as baterias, e é uma tecnologia que está em 
constante progresso mas que atualmente também não existem grandes certezas acerca da 
longevidade e duração das mesmas, contudo, não lhe parece mal que se faça uma experiência 
nestes quatro anos para, em função do apuramento, do estado de conservação, das avarias 
que possam ter tido ao longo desse período e se vale a pena o Município continuar com elas 
para além do quarto ano, quem estiver em exercício avalie a relação custo benefício e depois 
decida. Entende o sentido de voto da CDU e como disse o eleito Miguel Quaresma são apenas 
duas viaturas, portanto, por ventura é um excelente início para ver como funciona este 
sistema de aluguer e se no futuro for vantajoso para o Município e houver até ganhos de 
escala como a manutenção das viaturas e outras que possam estar incluídas se enveredar por 
soluções futuras equivalentes ou romper com estas soluções e escolher outras, disse.------------- 
 
Colocada à votação foi a proposta de abertura de procedimento de consulta prévia Refª 
AQ/003/2021 – Aluguer operacional de veículos elétricos e híbridos ao abrigo do acordo-quadro 
da central de Compras da CIMBAL, aprovada por maioria com 15 abstenções das bancadas da 
CDU, BE e PSMCT.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.6. – Repartição de encargos – Recurso ao crédito de longo prazo 
destinado ao financiamento da obra de reparação da EM 529 entre Santa 
Vitória e Mina da Juliana;---------------------------------------------------------------------------------- 

 
Na sequência da adjudicação recurso ao crédito de longo prazo destinado ao financiamento 
da obra de reparação da EM 529 entre Santa Vitória e Mina da Juliana, e de acordo com o 
plano de pagamentos apresentado na proposta e aprovado em Assembleia Municipal de 14 de 
dezembro de 2020, propõe-se a aprovação da respetiva repartição de encargos, constante no 
quadro seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Ano Amortizações Juros Prestação – Capital + Juros 

2021 --- € 2.054,50 € 2.054,50 € 

2022 --- € 4.109,00 € 4.109,00 € 

2023 25.948,36 € 4.109,00 € 30.057,36 € 

2024 52.125,42 € 3.880,30 € 56.005,72 € 

2025 52.431,85 € 3.573,87 € 56.005,72 € 

2026 52.740,08 € 3.265,65 € 56.005,73 € 

2027 53.050,11 € 2.955,61 € 56.005,72 € 

2028 53.361,97 € 2.643,75 € 56.005,72 € 

2029 53.675,67 € 2.330,05 € 56.005,72 € 

2030 53.991,21 € 2.014,52 € 56.005,73 € 

2031 54.308,60 € 1.697,12 € 56.005,72 € 

2032 54.627,86 € 1.377,87 € 56.005,73 € 

2033 54.949,00 € 1.056,72 € 56.005,72 € 

2034 55.272,02 € 733,71 € 56.005,73 € 

2035 55.596,95 € 408,78 € 56.005,73 € 

2036 27.920,91 € 81,95 € 28.002,86€ 

Total 700.000,01 € 36.292,40 € 736.292,41 € 
 

Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento foi a repartição de 
encargos relativa ao recurso ao crédito de longo prazo destinado ao financiamento da obra de 
reparação da EM 529 entre Santa Vitória e Mina da Juliana colocada à votação e aprovada por 
unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

3.7. – Estatuto do Direito da Oposição – Relatório de Avaliação;----------------- 

 
O Direito de Oposição começa por ter consagração na Constituição da República Portuguesa, 
mais concretamente, no seu artigo 114º.------------------------------------------------------------------------
Desenvolvendo este preceito, encontra-se previsto na Lei nº 24/98, de 26 de maio, o Estatuto 
do Direito de Oposição, cujo artigo 1º assegura “… às minorias o direito de constituir e exercer 
uma oposição democrática ao Governo e aos órgãos executivos das Regiões Autárquicas e das 
Autarquias Locais de natureza representativa, nos termos da Constituição e da lei.”----------------
Entende-se por oposição, a atividade de acompanhamento, fiscalização, e crítica das 
orientações políticas prosseguidas pelos supracitados órgãos executivos.------------------------------
Da titularidade (artigo 3º, da Lei nº 24/98, de 26 de maio):-----------------------------------------------------
Nas autarquias locais, são titulares do Direito de Oposição os partidos políticos representados 
nos órgãos deliberativos que não estejam representados no correspondente órgão executivo, 
e ainda aqueles que, estando representados na Câmara Municipal, nenhum dos seus 
representantes assuma pelouros, poderes delegados ou outras formas de responsabilidade 
direta e imediata pelo exercício de funções executivas. É ainda reconhecida a titularidade do 



 

Página 25 de 30 
 

Direito de Oposição aos grupos de cidadãos eleitores que, como tal, estejam representados em 
qualquer órgão autárquico.-----------------------------------------------------------------------------------------
Do relatório de avaliação (artigo 10º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio):---------------------------------------
“1 – O Governo e os órgãos executivos das Regiões Autónomas e das autarquias locais 
elaboram, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que se refiram, relatórios de 
avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias constantes da presente 
lei.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 – Esses relatórios são enviados aos titulares do Direito de Oposição a fim de que sobre eles 
se pronunciem.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 – Ao pedido de qualquer dos titulares mencionados no número anterior podem os respetivos 
relatórios e resposta ser objeto de discussão pública na correspondente assembleia.”-------------
Acresce referir que a Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o atual regime 
jurídico das autarquias locais, prevê, na alínea u) do nº 1 do artigo 35º, que compete ao 
Presidente da Câmara Municipal “promover o cumprimento do estatuto do Direito de 
Oposição e a publicação do respetivo relatório de avaliação”. Relativamente aos órgãos do 
Município, existem mais duas referências: por um lado, em conformidade com o preceituado 
na alínea yy) do nº 1 do artigo 33º compete à Câmara Municipal dar cumprimento ao estatuto 
do Direito de Oposição; por outro, nos termos da alínea h) do nº 2 do artigo 25º compete à 
Assembleia Municipal discutir, na sequência de pedido de qualquer dos titulares do Direito de 
Oposição, o relatório a que se refere o estatuto do Direito de Oposição.-------------------------------
Verifica-se ainda que a referida competência da Câmara Municipal no âmbito do Estatuto de 
Direito de Oposição foi delegada no Sr. Presidente da Câmara em 25/10/2017, pelo que passou 
a ser sua competência a elaboração do relatório de avaliação.--------------------------------------------
Direitos que assistem aos titulares do Direito de Oposição:------------------------------------------------
No âmbito das autarquias locais, e nos termos da Lei nº 24/98, de 26 de maio, os direitos que 
assistem aos titulares do Direito de Oposição são:------------------------------------------------------------
a) O direito à informação (artigo 4º);------------------------------------------------------------------------------
b) O direito de consulta prévia (artigo 5º);-----------------------------------------------------------------------
c) O direito de participação (artigo 6º);----------------------------------------------------------------------------
d) O direito de depor (artigo 8º);------------------------------------------------------------------------------------
e) O direito de pronúncia sobre o relatório de avaliação do grau de observância do respeito 
desta Lei (artigo 10º).--------------------------------------------------------------------------------------------------
a) O direito à informação (artigo 4º da Lei nº 24/98, de 26 de maio):-----------------------------------------
Esta garantia consagra aos titulares do Direito de Oposição o direito de serem informados 
regular e diretamente pelo órgão executivo sobre o andamento dos principais assuntos de 
interesse para o Município. Por outro lado, este direito à informação pressupõe que as 
informações sejam prestadas pela Câmara Municipal independentemente de qualquer 
iniciativa por parte dos titulares do Direito de Oposição e em prazo razoável. As informações 
devem ser prestadas sempre qua a Câmara Municipal considere que há novas informações a 
prestar sobre assuntos de importância local.-------------------------------------------------------------------
b) O direito de consulta prévia (artigo 5º da Lei nº 24/98, de 26 de maio):---------------------------------
Dispõe o nº 3 deste artigo que os titulares do Direito de Oposição representados nos órgãos 
deliberativos das autarquias locais e que não façam parte dos correspondentes órgãos 
executivos têm o direito de ser ouvidos sobre as propostas dos respetivos orçamentos e planos 
de atividades.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) O direito de participação (artigo 6º da Lei nº 24/98, de 26 de maio):--------------------------------------
Os titulares do Direito de Oposição têm o direito de se pronunciar e intervir, pelos meios 
constitucionais e legais, sobre quaisquer questões de interesse público relevante, bem como o 
direito de presença e participação em todos os atos e atividades oficiais que, pela sua 
natureza, o justifiquem.----------------------------------------------------------------------------------------------
d) O direito de depor (artigo 8º da Lei nº 24/98, de 26 de maio):----------------------------------------------
Os partidos políticos da oposição têm o direito de, através de representantes por si livremente 
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designados, depor sobre matérias de relevante interesse nacional, regional ou local.--------------
e) O direito de pronúncia sobre o relatório de avaliação (artigo 10º da Lei nº 24/98, de 26 de 

maio):----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os órgãos executivos das autarquias locais, neste caso, Presidente da Câmara com a 
competência delegada, deve elaborar até ao fim de março do ano subsequente àquele a que 
se refiram, relatório de avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias 
constantes dessa lei. Este relatório deverá ser enviado aos titulares os Direito de Oposição, a 
fim de que sobre ele se pronunciem e eventualmente ser objeto de discussão pública na 
Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------
Enunciadas as disposições legais que disciplinam o regime jurídico do Direito de Oposição 
aplicável, bem como os direitos que assistem aos titulares do Direito de Oposição, descreve-se 
a situação específica do Município de Beja.---------------------------------------------------------------------
Titulares do Direito de Oposição no Município de Beja no ano de 2020:--------------------------------
No caso particular do Município de Beja, o Partido Socialista é o único partido político 
representado na Câmara Municipal com pelouros e poderes delegados, ou outras formas de 
responsabilidade direta e imediata pelo exercício de funções executivas, em conformidade 
com o artigo 3º da referida Lei, são titulares do Direito de Oposição:------------------------------------
A Coligação Democrática Unitária, representada na Câmara com três Vereadores sem pelouros 
ou poderes delegados, e na Assembleia Municipal com nove membros eleitos diretamente e 
seis Presidentes de Junta com assento;--------------------------------------------------------------------------
O Partido Social Democrata, representado na Assembleia Municipal com um membro eleito 
diretamente;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Bloco de Esquerda, representado na Assembleia Municipal com um membro eleito 
diretamente;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com o Estatuto do Direito de Oposição, e nos termos da alínea u) do nº 1 do artigo 
35º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, relatam-se, genericamente, as atividades e os 
procedimentos que deram origem e contribuíram para o cumprimento dos direitos, poderes e 
prerrogativas dos titulares autárquicos do Direito de Oposição, durante o período de 01 de 
janeiro e 31 de dezembro de 2020:-------------------------------------------------------------------------------
a) No âmbito do direito à informação (artigo 4º da Lei nº 24/98, de 26 de maio):-------------------------
Durante o período compreendido pelo presente relatório, os titulares do Direito de Oposição 
do Município de Beja foram regularmente informados pelos membros do órgão executivo, 
tanto de forma protocolar, como verbal, sobre o andamento dos principais assuntos de 
interesse público Municipal e relacionados com a atividade desenvolvida.-----------------------------
Para além de informações relativas a outros assuntos, aos titulares do Direito de Oposição 
forma comunicadas informações no âmbito das alíneas s), t), u), x) e y) do nº 1 do artigo 35º da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, designadamente: Os titulares do Direito de Oposição do 
Município de Beja foram regularmente informados sobre o andamento dos principais assuntos 
de interesse para o Município, não só verbalmente nas reuniões de câmara e das sessões de 
Assembleia Municipal, como formalmente através do envio de informação;--------------------------
O Presidente da Câmara remeteu à Presidente da Assembleia Municipal, antes de cada sessão 
ordinária daquele órgão, informação escrita acerca da atividade do Município, bem como 
informação referente à situação financeira do mesmo; Procedeu-se ao envio à Assembleia 
Municipal de informação/documentação diversa relativa a planos, relatórios, pareceres e 
documentos de natureza semelhante;---------------------------------------------------------------------------
Em geral, foi transmitida resposta aos pedidos de informação apresentados pelos Vereadores; 
Foi igualmente dada resposta aos pedidos de informação veiculados pela mesa da Assembleia 
Municipal, bem como aos pedidos de informação solicitados pelos Presidentes de 
Juntas/Uniões de Freguesia;-----------------------------------------------------------------------------------------
Foi remetida à Assembleia Municipal a minuta das atas e as atas das reuniões da câmara 
municipal, após a sua aprovação, em cumprimento da alínea x) do nº 1 do artigo 35º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro;---------------------------------------------------------------------------------------
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Os representantes da oposição foram ouvidos em questões mais relevantes para as atividades 
da Câmara Municipal e, sempre que possível, foram incorporados os seus contributos e 
sugestões;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) No âmbito do direito de consulta prévia (artigo 5º da Lei nº 24/98, de 26 de maio):------------------
O executivo cumpriu com o disposto no nº 3 do artigo 5º da Lei 24/98, de 26 de maio, na 
medida em que facultou aos órgãos locais representativos dos partidos políticos e demais 
titulares de Direito de Oposição representados na Assembleia Municipal o direito de serem 
ouvidos sobre as propostas referentes às Grandes Opções do Plano/Plano Plurianual de 
Investimentos e Orçamento para 2021.--------------------------------------------------------------------------
Para o efeito, a audição sobre as referidas propostas ocorreu durante o mês de novembro de 
2020, tendo sido ouvidos a Coligação Democrática Unitária, o Partido Social Democrata e o 
Bloco de Esquerda. Durante o período de elaboração dos documentos, foi ainda ouvido o 
Movimento “Por São Matias com todos”.-----------------------------------------------------------------------
Após conclusão do processo de elaboração dos documentos previsionais, foram as propostas 
remetidas aos titulares do Direito de Oposição por correio eletrónico em 16/11/2020, no caso 
dos vereadores do órgão executivo, e em correio eletrónico e correio postal em 4/12/2020, no 
caso dos membros da Assembleia Municipal, tendo as mesmas sido apreciadas em reunião 
extraordinária de Câmara de 18/11/2020, e aprovadas na sessão extraordinária da Assembleia 
datada de 14/12/2020, consubstanciando-se assim o prazo razoável a que alude o nº 2 do 
artigo 4º do Estatuto do Direito de Oposição, por via da remissão efetuada pelo nº 4 do artigo 
5º daquele Estatuto.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Foram igualmente facultadas aos membros dos órgãos executivo e deliberativo da autarquia 
de Beja, com a antecedência prevista na Lei, por correio postal e/ou correio eletrónico, as 
ordens do dia das reuniões e sessões, bem como fotocópia dos documentos necessários à 
tomada de decisão.----------------------------------------------------------------------------------------------------
c) No âmbito do direito de participação (artigo 6º da Lei nº 24/98, de 26 de maio):----------------------
Durante o período a que se refere o presente relatório (01-01-2020 a 31-12-2020), os serviços da 
autarquia procederam, por indicação do Presidente da Câmara ou dos Vereadores, 
atempadamente, ao envio de informações e convites aos membros eleitos da Câmara 
Municipal e da Assembleia Municipal, a fim de assegurar que estes pudessem estar presentes 
e/ou participarem em atos públicos e atividades oficiais relevantes para o engrandecimento e 
desenvolvimento do concelho de Beja, não só aqueles que foram promovidos, organizados e 
apoiados pela Câmara Municipal ou em que esta foi interveniente, mas também aqueles em 
que, pela sua natureza, tal se justificou.-------------------------------------------------------------------------
O direito de participação foi também garantido aos titulares do Direito de Oposição através da 
possibilidade de pronúncia ou de intervenção, pelos meios constitucionais e legais, sobre 
quaisquer questões de interesse público relevante, e da possibilidade de efetuarem pedidos de 
informação, moções, requerimentos, declarações políticas, esclarecimentos e protestos.---------
Foi igualmente garantido o uso da palavra à oposição nas sessões da Assembleia Municipal e 
nas reuniões de câmara, quer no “período antes da ordem do dia”, quer no “período da ordem 
do dia”, conforme estabelecido nos respetivos regimentos das reuniões/sessões dos órgãos.----
Encontra-se também garantida a participação dos representantes da Assembleia Municipal em 
órgãos de entidades diversas, bem como os direitos e tratamento igual às Juntas/Uniões de 
Freguesias presididas pela oposição relativamente às restantes.------------------------------------------
Procedeu-se à auscultação prévia dos membros da Câmara Municipal e da Assembleia 
Municipal aquando da elaboração das atas das reuniões/sessões, antes da respetiva 
aprovação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foram tornadas públicas, integralmente, por transcrição na respetiva ata, todas as declarações 
de voto apresentadas pelos titulares do Direito de Oposição apresentadas nas 
reuniões/sessões.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assegurou-se aos eleitos locais o direito de apresentação de propostas de deliberação, que 
foram decididas de imediato, ou agendadas posteriormente. Foi garantida a distribuição de 
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toda a correspondência remetida à autarquia e destinada aos Vereadores ou membros da 
Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------
d) o âmbito do direito de depor (artigo 8º da Lei nº 24/98, de 26 de maio):--------------------------------
Durante o período a que se refere o presente relatório (01-01-2020 a 31-12-2020), não há nada a 
referir em relação ao exercício deste direito, na medida em que não houve conhecimento dos 
partidos políticos acima referidos terem tido intervenção em qualquer situação prevista no 
artigo 8º do Estatuto do Direito de Oposição.------------------------------------------------------------------
e) No âmbito do direito de direito de pronúncia sobre o relatório de avaliação (artigo 10º da Lei 

nº 24/98, de 26 de maio):-----------------------------------------------------------------------------------------------
Os titulares do Direito de Oposição dispõem do direito de pronúncia relativamente ao relatório 
de avaliação do grau de observância pelos direitos e garantias constantes no referido Estatuto, 
sendo este documento elaborado pelo Presidente da Câmara (no uso das competências que a 

Câmara Municipal lhe delegou em 25/10/2017) até ao fim do mês de março do ano subsequente 
àquele a que se refira. Assim este relatório deverá ser enviado aos titulares do Direito de 
Oposição a fim de que sobre ele se pronunciem, e a pedido de qualquer dos titulares, poderá o 
respetivo relatório e resposta ser objeto de discussão pública na Assembleia Municipal.----------
Conclusões:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entende-se, considerando o supra exposto, que foi assegurado o cumprimento do Estatuto do 
Direito de Oposição no Município de Beja no período a que se refere o presente relatório (01-

01-2020 a 31-12-2020). Assim, e nos termos do disposto no nº 2 do artigo 10º do Estatuto do 
Direito de Oposição, o presente relatório de avaliação deverá ser enviado ao Presidente da 
Assembleia Municipal e aos titulares do Direito de Oposição, para efeitos de exercício do 
direito de pronúncia.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Em cumprimento da alínea u) do nº 1 do artigo 35º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
após o exercício do direito de pronúncia dos titulares do Direito de Oposição, este relatório 
será publicado em www.cm-beja.pt.------------------------------------------------------------------------------ 
 
A eleita Susana Correia (CDU) apresentou a seguinte Declaração:----------------------------------------
“De acordo com o previsto na legislação que rege o Estatuto do Direito de Oposição, foi 
enviado o correspondente Relatório de Avaliação relativo ao ano de 2020. Embora a ordem de 
Trabalhos desta reunião refira que o mesmo vem a esta Assembleia para conhecimento, o que 
é o caso da CDU mas poderá não ser o caso dos outros grupos políticos aqui representados, já 
que o direito de pronúncia é por eles exercido através dos eleitos neste órgão deliberativo, 
não queremos deixar de subscrever, aqui, as observações produzidas pelo eleito Vítor Picado 
na reunião de câmara de 17 de março deste ano, ao abrigo desse mesmo direito de pronúncia: 
O vereador Vítor Picado referiu, aí, que não podem estar de acordo com o que está plasmado, 
nomeadamente na conclusão do documento, onde se refere que foram observadas as 
questões do direito da oposição. Naturalmente que em matérias “normais” como o 
Orçamento e Grandes Opções do Plano não haveria outra forma senão ouvir a Coligação 
Democrática Unitária mas, relativamente ao fornecimento de informação, os problemas com 
que se depararam o ano passado mantêm-se. Relembrou, por exemplo, o processo relativo à 
transferência de competências da Educação, em que votaram uma coisa e só depois se 
aperceberam de que estava a ser feito algo completamente diferente, o que deu origem a uma 
assembleia municipal extraordinária onde aí, sim, ficaram com toda a informação que era 
necessária, o processo relativo às chefias de divisão – passados meses ainda estão à espera de 
informação, o projeto relativo ao Fórum Romano que votaram favoravelmente, sendo que 
ainda hoje estão à espera que lhes seja fornecido no sentido de analisarem as alterações e 
darem a sua opinião, para além de que quase nunca o Código do Procedimento Administrativo 
foi cumprido na resposta atempada às questões que são colocadas.------------------------------------
No direito de participação, que refere que “têm direito de se pronunciar e intervir, pelos meios 
constitucionais e legais, sobre quaisquer questões de interesse público relevante…bem como 
direito de presença e participação em todos os atos e atividades oficiais…”, na sua opinião isto 
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não foi observado, excetuando as determinadas na lei, porque muitas vezes não foram 
informados acerca das mesmas, dando como exemplo a inauguração da pista de atletismo do 
Complexo Desportivo Fernando Mamede, que apenas souberam que estava a acontecer pela 
comunicação social nessa tarde quando de manhã estiveram presentes numa iniciativa de 
entrega de medalhas. Assim, considerando estes factos, não podem claramente estar de 
acordo com as conclusões tidas neste relatório.---------------------------------------------------------------
Solicita-se que a presente Declaração correspondente ao direito de pronúncia da CDU seja, 
portanto, apensa ao presente Relatório, quando se proceder à sua publicação, nos termos da 
Lei.”, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE) relativamente a este assunto e tal como referiu o ano passado, no 
relatório é mencionado ao abrigo do direito de informação que foi remetido à Assembleia 
Municipal a minuta das atas e atas das reuniões da Câmara Municipal. Realmente, receberam 
agora três atas mas não foi algo que tenha decorrido ao longo do tempo e de forma atempada 
e por isso acha que deveria passar a ser para poderem ir acompanhando a atividade da 
Câmara Municipal durante o ano, disse.------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Ana Horta (PS) referiu ter ficado surpreendida pelas declarações do vereador Vítor 
Picado relativamente à disponibilização de algumas matérias e aos convites porque ela própria 
foi vereadora da oposição no mandato anterior na Câmara Municipal de Beja, em conjunto 
com o Engº Rui Marreiros e Engº José Velez, e nessa altura solicitaram sucessivamente 
documentos que até hoje nunca receberam.-------------------------------------------------------------------
Relativamente aos convites, foi-lhes dito que não era preciso um convite formal porque a 
partir do momento em que havia informação sobre determinado evento estavam 
automaticamente convidados, portanto, não percebe muito bem a indignação do senhor 
vereador Vítor Picado uma vez que o executivo anterior fez bem pior, disse.------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, deu a palavra ao vereador Vítor Picado que referiu à eleita 
Ana Horta não ter falado em indignação, apresentou sim dados concretos sobre questões na 
reunião de câmara que não foram negados. Também aceita algumas críticas relativamente a 
questões no mandato passado que não tenham corrido melhor, aconteceram também como 
acontecem agora, mas sempre procuraram dar resposta. Percebe naturalmente, e isto é falado 
tanto com o senhor Presidente como com a restante vereação, a dificuldade existente em 
fornecer alguns dados que são solicitados.----------------------------------------------------------------------
Depois e relativamente aos convites, relembrou sim situações que foram factos onde não 
houve convite nem sequer informação como por exemplo a inauguração da pista de atletismo 
do Complexo Desportivo Fernando Mamede e até o Jantar de Natal dos funcionários da 
Câmara Municipal. Por outro lado, relativamente ao Fórum Romano votaram numa reunião de 
câmara sem terem as alterações do projeto em mão, ou seja, há toda a vontade em colaborar, 
percebem as dificuldades, isto tem vindo a ser falado e obviamente sempre que a informação 
é disponibilizada agradecem, agora, não podia deixar passar estas questões num relatório sem 
colocar as considerações que acha necessárias para se vincularem a um processo desta 
natureza, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

3.8. – Proposta de atribuição de Insígnias e Medalhas 2021;------------------------ 

 
Efetuada a chamada nominal e tendo votado 30 eleitos, uma vez que dois já se ausentaram e 
um faltou, procedeu-se à votação por voto secreto e depois da contagem dos votos foram 
apurados os seguintes resultados, sendo a proposta para atribuição de Medalhas de Mérito 
Municipal para o ano 2021 ratificada de acordo com os mesmos:--------------------------------------- 
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SIM 

 

 
NÃO 

 
BRANCO 

Medalha de Mérito Artístico e Cultural 
Isaclino Francisco Palma 

29 1  

Medalha de Mérito Artístico e Cultural, a título póstumo 
Paulo Jorge de Abreu Fonseca Monteiro (Paulo Abreu de Lima) 

27 3  

Medalha de Mérito Social 
Centro de Apoio Social do Concelho de Beja, de Beringel 

19 10 1 

Medalha de Mérito Social 
Congregação das Oblatas do Divino Coração de Beja 

24 6  

Medalha de Mérito Social 
Solidariedade Imigrante – Associação para a Defesa dos Direitos dos 
Imigrantes, Delegação de Beja 

27 3  

 
 

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 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. 


