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Ata número três, relativa à sessão ordinária da Assembleia Municipal de 
Beja realizada a vinte e oito de junho 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 dando conhecimento do pedido de substituição da eleita Gina Alice Esteves Quental 
Mateus pelo cidadão a seguir na lista de eleitos do Bloco de Esquerda à Assembleia Municipal, 
Paulo César Serra Nascimento, bem como do Presidente da Junta de Freguesia de Nossa 
Senhora das Neves (Jorge Miguel Raposo da Mata) pelo seu substituto legal, Maria Balbina Nobre 
Grazina, nos termos do artigo 18º, nº 1, alínea c) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.---------- 
 
Estiveram presentes os(as) senhores(as) Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova, Carla de 
Jesus Pereira Barriga, José Álvaro Guerreiro Pereira, João Manuel Ildefonso Dias, Ana Cristina 
Ribeiro Horta, Susana Helena Bastos Correia da Fonseca, Bárbara da Conceição Rala Esparteiro, 
Maria Manuel Candeias Coelho, 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, Paulo César Serra 
Nascimento, 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, Maria Balbina Nobre Grazina como 
substituta do Presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Neves, Luís Miguel da 
Silva Gaspar como 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, Julieta de Fátima Camões dos Santos 
Romão como Presidente da União das Freguesias de Santa Vitória e Mombeja e Eduardo Luís 
Casaca Pelado como Presidente da União das Freguesias de Trigaches e São Brissos.--------- 
 
Constatou-se a falta da eleita, Cristina Maria da Trindade Ferreira Barata, 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, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado e Sónia Maria Horta do Calvário.--------------- 
 
Seguiu-se o ponto 1 da ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------- 
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1. – Período de Intervenção do Público;---------------------------------------------------------- 

 
O munícipe José Filipe Murteira fez a seguinte intervenção:-----------------------------------------------
Citou as afirmações feitas pelo senhor Primeiro-Ministro, António Costa, antes das eleições 
autárquicas de 2017 e das eleições legislativas de 2019: Num caso, apontou como muito bom o 
exemplo do IP2 e deixou garantia que o projeto da A26 continuará o seu percurso. No outro 
caso, em setembro de 2019, esteve em Beja, ainda na altura em que estavam fechados os 12 
quilómetros, junto ao nó da A2 e a Malhada Velha em Figueira dos Cavaleiros, e não se 
comprometeu com concretização da A26 embora tenha afirmado que, no estado em que estão 
os acessos rodoviários no Distrito de Beja era preciso fazer mais e era preciso fazer melhor.-----
Depois, das várias intervenções na comunicação social local e regional do senhor Presidente da 
Câmara, retirou três mas citou apenas uma que é igual às outras duas e que diz o seguinte: No 
Plano Nacional de Investimento 2030, encontram-se inscritas duas prioridades estratégicas 
fundamentais para o Concelho de Beja, nomeadamente, a eletrificação da via-férrea entre Beja 
e Casa Branca e a ligação da A26 entre Beja e Santa Margarida do Sado.--------------------------------
Entretanto, a população vai alimentando a esperança de que a A26 seja construída e agora 
quando foi apresentado o Plano de Recuperação e Resiliência o Primeiro-Ministro disse que a 
grande via rodoviária ia ser entre Sines e Beja. Ora bem, foi consultar o PRR e o que está no 
plano é um IP8 entre Santa Margarida e Beja, são as Estradas Nacionais 121 e 259 e entre a A2 

e Sines é a A26, ou seja, para o Governo não existe A26 entre Beja e a A2, apenas há os tais 12 
quilómetros. O concurso para o projeto prevê as variantes de Figueira de Cavaleiros e de 
Beringel em quatro faixas o que vai implicar, pensa ele, a utilização do que já está feito e 
portanto, a sua dúvida é, se a variante for no traçado atual inviabiliza uma futura A26. As duas 
variantes se tiverem entre 3 a 4 quilómetros, significa que serão menos 6 a 8 quilómetros nos 
poucos mais de 30 que faltam para ligar a rotunda do aeroporto à rotunda da Malhada Velha, 
ficando a faltar menos de 30 quilómetros da A26.-------------------------------------------------------------
O senhor Presidente, há poucos dias, numa entrevista na Rádio Pax, disse que, ao longo dos 
quatro anos de mandato foram lançados concursos com uma melhoria do IP8 e curiosamente 
já não se referiu à A26, pelo que perguntou o que é que o senhor Presidente sabe sobre este 
processo? A A26 vai avançar ou vai cair? Coloca estas dúvidas porque pelo que se tem 
apercebido, embora reconheça que pode haver falta de informação da sua parte, é que a A26 

vai ser novamente ”metida na gaveta”.--------------------------------------------------------------------------
Para concluir, referiu que se isto acontecesse gostaria que um dia a Câmara e Assembleia 
Municipal se pronunciassem sobre esse assunto. De facto, a população está à espera da via-
férrea há mais de 11 anos, a A26 começou e parou pelo que solicitou que o senhor Presidente 
esclarecesse efetivamente qual é a situação da A26 neste momento, disse.--------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, cumprimentou os presentes e sobre a matéria 
que o senhor José Filipe Murteira colocou disse o seguinte:------------------------------------------------
De facto a A26 consta no Plano Nacional de Investimentos que está para ser executado, com 
uma verba inscrita previsível de 130.000.000,00 € se não lhe falha a memória. Neste momento 
já foi lançado o concurso para a recuperação do traçado existente com as duas variantes, uma 
no Concelho de Beja à freguesia de Beringel e outra ao Concelho de Ferreira do Alentejo à 
freguesia de Figueira de Cavaleiros. O concurso para projeto foi adjudicado pelas 
Infraestruturas de Portugal no dia 19 de maio, portanto os 270 dias para execução começaram 
a contar a partir dessa data para os troços da EN259 e da EN121, respetivamente nos Concelhos 
de Ferreira do Alentejo e de Beja.---------------------------------------------------------------------------------
No Plano de Recuperação e Resiliência só estão previstos 14.000.000,00 € para esta 
recuperação do existente com as duas variantes mas é bom haver a noção que o PNI foi 
estruturado numa altura pré-pandemia e nessa altura não se falava no PRR que é um “bolo” 
significativo criado pela União Europeia para fazer face aos graves problemas colocados 
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precisamente pela pandemia aos Estado Membros neste caso em concreto.--------------------------
O PRR tem no seu “bolo” total, para as várias variáveis, sensivelmente 14.000.000.000 € e o 
Quadro Financeiro Plurianual terá cerca de 33.000.000.000 €, ou seja, mais do dobro da 
dotação que o próprio PRR.------------------------------------------------------------------------------------------
O país em si, está demasiado centrado no PRR esquecendo-se que vai haver também um 
Quadro Financeiro Plurianual caminhando paralelamente com uma extensão mais longa no 
tempo e financiável no máximo até 85%.------------------------------------------------------------------------
Outra questão que terá de ser tida em consideração é que Bruxelas não vai financiar estradas 
nem vias de comunicação, financia as chamadas missing links e é por isso que esta pequena 
correção da via entre Beja e Sines acaba por ser a mais longa porque este plano é sobretudo 
para fechar acessibilidades e vias de pequena dimensão e ligações a parques industriais.---------
Depois, independentemente de haver A26 ou não, e espera que haja, há que ter em 
consideração que o troço existente tem de ser claramente recuperado, ou seja, não poderia 
haver uma concentração apenas na A26 e deixar este troço no estado em que se encontra e 
que tende a piorar. Mais, o objetivo do PNI é ser transversal a vários Governos, isto é, ser um 
instrumento para obras estruturais da Nação e não ser meramente conjuntural em função de 
quem está no Governo circunstancialmente, portanto, a expetativa da Câmara Municipal de 
Beja, independentemente da variante a Beringel, que muita falta faz, e da variante de Figueira 
de Cavaleiros, é que possa continuar a existir no futuro o projeto de construção da A26 que se 
estenda, numa primeira fase, da Malhada Velha até Beja, como está previsto e, 
posteriormente, numa segunda fase (que não está prevista no PNI), de Beja até à fronteira de 
Espanha. Agora, o único compromisso objetivo que existe neste momento é o que está 
lançado em termos de concurso e qualquer outra informação que pudesse dar além dessa 
poderia ser enganosa, aliás, muitas vezes nesta região, criam-se expetativas, justas com 
certeza, mas que não são exequíveis de acordo com aquilo que se possa esperar, portanto, 
quer-se a construção de um conjunto de infraestruturas sem pensar que antes têm que existir 
projetos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou ainda que o PRR vai colocar um grande desafio aos municípios, aos empresários e 
a todos os beneficiários das suas verbas, nomeadamente terem os respetivos projetos prontos, 
o mais tardar, até dezembro de 2023 e estarem depois executados fisicamente até dezembro 
de 2026, este vai ser um desafio extremamente exigente para o qual tem dúvidas que possam 
estar preparados para a massa financeira que poderá chegar a Portugal de seis em seis meses 
e que é avaliada semestralmente pela União Europeia.------------------------------------------------------
Resumindo, não tendo a A26 sido retirada do PNI e não havendo nenhuma indicação de que 
possa vir a sê-lo, a expetativa é que seja concretizada e, todos os contatos que fazem com o 
Governo, formais ou informais, vão no sentido da mesma poder ser executada. No PRR 

efetivamente apenas figura a reabilitação do troço existente, que teria de ser sempre 
executado independentemente de haver A26 ou não.-------------------------------------------------------
A promessa solene do Presidente da Câmara não a pode ter porque isso naturalmente não 
depende dele, pode colocar-se a questão de que uns fazem mais pressão que outros e outros 
são subservientes mas essa é a linguagem política que se vai avolumar até às eleições, bem 
sabe e está preparado para enfrentar isso, agora, efetivamente, esta é uma obra do Estado, 
com dinheiros públicos, a Câmara Municipal faz o seu papel, na sua opinião tão bem quanto 
possível, e a expetativa é que o PNI se cumpra, dar-lhe a certeza absoluta não pode fazê-lo, isso 
é algo que só o senhor Primeiro-Ministro ou o senhor Ministro das Infraestruturas podem fazê-
lo ou outro governante que se suceda, disse.------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe José Filipe Murteira agradeceu as explicações do senhor Presidente e referiu ter-se 
esquecido de mencionar outro aspeto na sua primeira intervenção. Nas consultas que fez ao 
PNI, ANEXO A.1. FICHAS DE INVESTIMENTO TRANSPORTES E MOBILIDADE – RODOVIA, página 38 diz o 
seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Conclusão do IP8 entre Sines e Beja – Inclui intervenções nos seguintes troços: Entre Santa 
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Margarida do Sado e Beja; Entre Sines e o nó com a A2. Temporalidade 2021 – 2028.”, ou seja, 
não descobriu a A26 no PNI, pediu desculpa mas, de facto, há aqui uma conjugação muito 
grande entre o PNI e o PRR quando há uma distinção entre IP8 em dois troços, um Santa 
Margarida do Sado e Beja outro entre Sines e a A2, daí as suas dúvidas, disse.------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, recuperou a ficha de investimento do PNI onde 
se refere uma estrada Santa Margarida – Beja em perfil 2 + 2 – 130.000.000, € - temporalidade 
entre 2021 e 2028 – investimento público tradicional e referiu que, de facto, não fala em A26 

mas o concurso que está aberto para projeto que mencionou na outra intervenção, quer para 
a EN259 quer para a EN121, é para a recuperação do existente e a recuperação do existente não 
é no perfil 2 + 2, portanto, faltaria aqui pelo menos uma faixa de cada lado, daí presumir que 
esta via tenha de ser mais algo que propriamente um IP, 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 2/2021;---------------------------- 
 
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 a ata nº 6/2020, relativa à 
sessão extraordinária da Assembleia Municipal realizada em 30 de dezembro de 2020 e a ata 
nº 2/2021, relativa à sessão ordinária da Assembleia Municipal realizada em 26 de abril de 
2021, que foram previamente distribuídas por todos os eleitos e aprovadas por maioria com 
duas abstenções.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Intervenção dos membros da Assembleia Municipal;------------------------- 
 
A eleita Margarida Patriarca (PS) apresentou a seguinte Declaração Politica:-------------------------
“Há diferentes formas de revindicar e exigir, umas mais responsáveis, outras mais honestas e 
outras mais realistas.--------------------------------------------------------------------------------------------------
O Partido Socialista no concelho de Beja tem assumido uma atitude responsável no que toca à 
hierarquização dos problemas que precisam de solução, uma comunicação honesta, ao 
cêntimo pouco habitual, onde se conhecem à distância de um click e em qualquer lugar, as 
facilidades e os constrangimentos do trabalho diário e uma visão realista, sem demagogia de 
quem está sempre ao lado das pessoas e de quem quer sempre fazer parte da solução.-----------
Por isso, é fácil dizer sem qualquer constrangimento e com toda a responsabilidade que: sim, 
há muito a fazer no que toca à mobilidade; sim, existem problemas que estão a ser resolvidos 
e outros ainda sem solução no que respeita a infraestruturas e equipamentos; sim, há mais do 
que uma forma de promover turística e culturalmente o nosso território, mas não estamos 
sozinhos nesta realidade concelhia e municipal.---------------------------------------------------------------
Há um esforço diário de Associações, Instituições, do Município, de entidades 
Governamentais, de entidades locais, entre outras, que trabalham todos os dias para que o 
Concelho de Beja seja mais desenvolvido, mais atrativo e com melhor qualidade de vida do 
que ontem, do que o ano passado, do que há quatro anos atrás.-----------------------------------------
E embora, como se disse anteriormente, haja ainda muito para se fazer, teremos nós a noção 
dos muitos quilómetros alcatroados no nosso concelho?---------------------------------------------------
Dos muitos milhões de investimento captados por fundos nacionais e comunitários?--------------
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De todo o património reabilitado e promovido?---------------------------------------------------------------
De muitas das obras finalmente em curso para atrair jovens, empresas, fixar os que já cá estão 
e dar melhores condições de trabalho aos que fazem do Concelho de Beja a sua casa?------------
Teremos nós a noção do trabalho valorativo que diariamente os funcionários da autarquia, da 
EMAS, das Juntas de Freguesia fazem para que, apesar dos constrangimentos, tenhamos um 
concelho onde vale a pena investir, viver e visitar?-----------------------------------------------------------
Saberemos nós que em quatro anos candidataram-se mais milhões de investimento no nosso 
Concelho em projetos de fundos comunitários e nacionais, do que nos quatro anos anteriores 
de mandato CDU, num trabalho multidisciplinar que envolveu vários departamentos do 
Município, onde todos contaram e ninguém ficou para trás, desprovido de funções ou de 
equipamento de trabalho?------------------------------------------------------------------------------------------
E não, a esmagadora maioria dos projetos não estavam feitos e trabalhados para esse fim, ao 
contrário do que se tenta passar como forma de iludir os munícipes menos atentos ou que 
naturalmente menos percebem.-----------------------------------------------------------------------------------
O Parque Fluvial Cinco Reis, a reabilitação energética dos Paços do Concelho (onde finalmente 
vai existir dignidade laboral uma vez que já não chove dentro do edifício ou cai estuque do teto em 

locais onde havia pessoas a trabalhar), as obras de reabilitação do edifício 29 da Praça da 
República (que tanto deu que falar pelo facto da CDU ser contra essa opção, apesar do elogio que a 
Direção Regional de Cultura deu no seu parecer sobre a opção tomada pelo Partido Socialista para 
habitação com custos controlados, merecendo ainda aplausos do público presente na Assembleia 

Municipal, onde esse assunto foi apresentado e discutido), a remoção de fibrocimento nos edifícios 
escolares (melhorando significativamente as condições de ensino da população estudantil de Santiago 

Maior e Mário Beirão), a remodelação da iluminação pública do centro histórico, a reabilitação 
do edifício da Piscina Descoberta (que nem sequer estava contemplada no plano de 

desenvolvimento feito pelo mandato da CDU na Câmara Municipal), o Centro de Valorização e 
Transferência de Tecnologia do CEBAL (que os vereadores da CDU votaram contra), a reabilitação 
do Mercado Municipal, a Expansão da Zona Industrial 2ª fase (provando ser necessário mais 

espaço e mais condições para quem se quer fixar na nossa cidade) a reabilitação do arco dos 
Prazeres (que estavam em risco de ruir devido aos camiões de grande porte que entraram na Praça da 

República para derrubar o depósito de água) a reabilitação de troços de muralha junto à Torre de 
Menagem, etc, etc, etc…---------------------------------------------------------------------------------------------
Enquanto que uns veem o copo meio vazio e projetam discursos embriagados do que outrora 
lhes pareceu um amor eterno de uma geringonça que tanto lhes serviu votando em sintonia 
com os orçamentos de Estado do Partido Socialista, já o PS, habituado a ser opção de poder em 
qualquer uma das escalas governativas, prefere ver o copo meio cheio e projetar orgulho no 
tanto que se fez durante quatro anos e, principalmente, com quem se fez, aplaudindo de pé o 
esforço diário de quem connosco fez e faz parte da solução e consegue ao final do dia olhar 
para o futuro e listar ainda uma série de trabalho que há por fazer.-------------------------------------
O desenvolvimento exige-se, mas principalmente trabalha-se, numa tónica onde a sorte dá de 
facto muito trabalho. A luta não pertence apenas aqueles que a gritam e a exigem. A luta por 
um concelho melhor em qualquer dimensão pertence a quem trabalha todos os dias para fazer 
acontecer.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À responsabilidade, comunicação e realidade com que se iniciou esta declaração politica, 
junta-se a verdade. A verdade do empreendedorismo, que apesar dos tempos difíceis de 
pandemia, viu no apoio da autarquia e das entidades governamentais (através dos fundos 

comunitários) a resposta para continuar a avançar com o seu projeto empresarial.-------------------
Teremos nós a verdadeira noção como pulsa o tecido empresarial, que apesar de todas as 
dificuldades e desafios diários faz parte da solução para que a economia volte a respirar?--------
Saberemos nós, dar o real valor de quem trabalha todos os dias para fazer movimentar os 
milhões de euros disponíveis para a criação de novos postos de trabalho?----------------------------
Conheceremos nós afinal os processos e caminhos difíceis e as duvidas de quem elabora, 
analisa e trabalha com uma realidade que dispõe de tantos milhões de euros, mas que é tão 
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volátil à evolução pandémica, onde absolutamente ninguém tem uma resposta segura para 
nada, que se mantenha firme durante um período constante de tempo?------------------------------
Sim, isto tudo também se passa no concelho de Beja!-------------------------------------------------------
A responsabilidade da realidade do concelho de Beja é pois, de todos. Dos que exigem, dos 
que trabalham e dos que fazem acontecer. E é neste equilíbrio delicado que devemos ser mais 
honestos com quem vota, com quem ainda acredita na política, mas principalmente, por quem 
anseia mais recuperação, valorização e promoção do nosso território.---------------------------------
Há e deve haver espaço para todos, pois é no confronto de ideias que surgem as soluções. Mas 
é na responsabilidade, na honestidade e na verdade de uma comunicação que se quer 
transparente e sem moralismos bacocos de quem tudo quer e nada faz, que o 
desenvolvimento acontece, assente num espirito e na postura inquieta, mas pró ativa, de 
trabalho e competência que não estão reféns de quem faz dessas palavras um slogan oco e 
ultrapassado, que espremido dá muito pouco.-----------------------------------------------------------------
Exige-se mais honestidade política, para que não haja espaço a que se grite chega!-----------------
Sim, há muito para fazer. Mal estará a região que ache que já tem tudo feito, pois rapidamente 
parará no tempo, cristalizando-se no desenvolvimento que deixará de existir. Mas não 
esqueçamos tudo o que já foi feito e tudo o que está a ser feito agora. Branquear esse trabalho 
é não respeitar todos aqueles que trabalham para todos nós. Do sector público, ao sector 
privado. Uma democracia viva é aquela onde se respira respeito e verdade.--------------------------
E nos tempos que se avizinham convém que não nos esqueçamos de ter presente na nossa 
mente essa verdade irrefutável e que vai muito para além das próximas eleições autárquicas, 
seja qual for a cor do partido e dos ideais que fazem de nós, principalmente e acima de tudo, 
pessoas.”, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Maria Manuel (CDU) apresentou a seguinte Declaração Política:-------------------------------
“Há cerca de 16 longos meses que Portugal está confrontado com uma pandemia com 
impactos significativos e profundos tanto do ponto de vista de saúde da população, como 
económico e social. Uma pandemia que expôs sem qualquer dúvida as debilidades e 
vulnerabilidades a que mais de 40 anos de política de direita sujeitaram o país, mas em 
particular o distrito de Beja e o seu concelho, ficando evidente que os atrasos estruturais o 
deixam mais desprotegido e com menor capacidade de responder às exigências que a 
pandemia coloca, seja em termos económicos, sociais ou de saúde.-------------------------------------
Não é aceitável que num momento em que se exige mais investimento público, mais apoio às 
famílias e à dinamização da atividade económica geradora de emprego, o distrito de Beja e o 
seu concelho continuem a ficar esquecidos, sem as respostas publicas que nos dariam outras 
condições para enfrentar as consequências difíceis de uma pandemia que já sabemos serão 
muito negativas para um concelho já anteriormente confrontado com sérios problemas de 
desigualdade territorial.----------------------------------------------------------------------------------------------
Fica, pois, evidente que a par das medidas de combate à pandemia do ponto de vista sanitário, 
são também necessárias medidas que respondam aos problemas crónicos há muito por 
resolver e que nos colocariam em melhores condições para enfrentar esta dura realidade, 
principalmente no que respeita à resposta publica em saúde que apresenta carências 
alarmantes no que respeita à falta de profissionais de saúde, de infraestruturas, de 
equipamentos e meios técnicos fundamentais para responder às necessidades de saúde da 
população. A situação de eminente rutura de falta de médicos ficou bem evidente nos 
passados meses de dezembro e janeiro, no momento em que o concelho e o país se 
confrontou com a pior fase da pandemia até agora registada, todo o distrito ficou sem um 
único médico de saúde pública com tudo o que isso representa em termos de rastreio e 
controlo das cadeias de transmissão. Porém, a preocupante falta de médicos verifica-se aos 
mais diversos níveis tanto nos cuidados de saúde primários, como hospitalares, não 
esquecendo que o concelho de Beja não tem uma única unidade de internamento em 
cuidados continuados.------------------------------------------------------------------------------------------------



 

Página 7 de 28 
 

Com a pandemia, muitos cuidados de saúde, incluído consultas e exames programados ficaram 
por realizar permitindo que uma outra pandemia “silenciosa”, mas não menos preocupante se 
instale deixando a população sem acesso a cuidados de prevenção e tratamento 
fundamentais. A exemplo disso está o rastreio do cancro do colo do útero em que quase 50% 
dos rastreios ficaram por fazer.------------------------------------------------------------------------------------
Atraso nos rastreios implica também um atraso nos diagnósticos e os atrasos nos diagnósticos 
têm como consequência diagnósticos em estádios mais avançados da doença, com as 
inerentes consequências para a saúde das pessoas.----------------------------------------------------------
É, pois, necessária uma resposta nos mais diversos planos da saúde quer seja na prevenção, no 
diagnóstico das doenças, no tratamento ou na reabilitação. Em paralelo é fundamental que se 
responda à pandemia COVID-19 com reforço da capacidade de testagem, testando com critério 
e de forma a que a população possa aceder gratuitamente aos chamados testes rápidos. É 
necessário dotar os serviços de saúde, em particular a Unidade de Saúde Pública, de recursos 
que respondam às necessidades de rastreamento das cadeias de transmissão. É prioritário 
garantir o cumprimento dos objetivos de vacinação para alcançar os níveis de imunidade de 
grupo necessários à recuperação da normalidade na vida das populações. Perante a falta de 
vacinas, insistimos que Portugal tem de se libertar do colete-de-forças imposto pela União 
Europeia, comprometida que está com os grandes grupos farmacêuticos, que olham para a 
produção das vacinas como um grande negócio e não como um bem público, é, pois, preciso 
diversificar a aquisição das vacinas, garantindo as necessárias condições de segurança e 
eficácia. Vacinação essa, que no nosso concelho, só não está mais avançada porque se 
verificam constantemente incumprimentos dos fornecedores em termos de datas e 
quantidades de vacinas. Por isso, merecem uma palavra de agradecimento todos os 
profissionais que têm estado na linha da frente do combate à COVID-19 e em concreto no 
centro de vacinação localizado no Pavilhão Municipal João Serra Magalhães, que sem as 
melhores condições logísticas e de conforto têm feito tudo para vacinar e proteger o maior 
número de pessoas.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Além das respostas no plano da saúde é necessário garantir os apoios sociais que atingem os 
trabalhadores, os MPME, os profissionais da cultura, os reformados e idosos, os estudantes, os 
utentes dos serviços públicos ou os desempregados.--------------------------------------------------------
Salientamos o particular momento por que passam várias associações desportivas, 
coletividades e pequenos clubes do nosso concelho que enfrentam hoje sérias dificuldades 
financeiras decorrentes da interrupção das suas atividades e do encerramento das suas fontes 
de receita. Também o Movimento Associativo Popular, com o encerramento de centenas de 
associações e a dispensa forçada de funcionários, treinadores, técnicos e formadores, vê a sua 
sobrevivência posta em causa.-------------------------------------------------------------------------------------
É a própria atividade desportiva de massas que está em risco, com gravosas consequências 
para centenas de milhares de pessoas, em especial os jovens.--------------------------------------------
Destaca-se o impacto da prática desportiva ao nível da inclusão, pelo que a destruição do 
tecido associativo que a assegura será desastrosa também a este nível.”, disse.--------------------- 
 
O eleito João Dias (CDU) apresentou a seguinte Moção – Pela exigência da concretização do 
investimento público necessário ao desenvolvimento do concelho e do distrito:------------------
“Os problemas estruturantes no distrito de Beja e em concreto no concelho de Beja, 
continuam por concretizar, apesar das juras de amor de diferentes governos e dos partidos 
que têm tido responsabilidades governativas. Depois de um Governo PSD e outro PS, também 
o atual Governo do Partido Socialista, nunca quiseram concretizar o que na região se reclama e 
que há muita está previsto.------------------------------------------------------------------------------------------
Exemplos não faltam, sendo que o da mobilidade é o mais flagrante. Os eixos estruturantes 
previstos há décadas no Plano Rodoviário Nacional, como é o caso do IP8, continuam por 
concretizar, apresentando esta via uma degradação que para além dos impactos económicos e 
sociais no concelho põe em risco a segurança dos seus utilizadores.-------------------------------------
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No que respeita à ferroviária o desinvestimento é gritante, não sendo aproveitado todo o 
potencial que a infraestrutura ferroviária pode dar ao concelho, ao distrito e ao país. Mais do 
que incapacidade é uma opção política que despreza o nosso território, não concretizando a 
necessária articulação das diferentes modalidades de mobilidade, nomeadamente ferrovia, 
rodovia e aeroportuária.---------------------------------------------------------------------------------------------
O aeroporto de Beja continua, apesar dos estudos, dos grupos de trabalhos e do consenso na 
região quanto às soluções, a marcar passo e a não ser colocado ao serviço do desenvolvimento 
do concelho, da região e do país.----------------------------------------------------------------------------------
Há muitos anos que o PCP e eleitos da CDU reivindicavam a construção da segunda fase do 
Hospital de Beja, sabíamos que o atual hospital precisava desse investimento, o que poderia 
parecer estranho para alguns, torna-se hoje uma evidência, não só pelas exigências colocadas 
pela pandemia COVID-19, mas como pode ser comprovado pelo surgimento de contentores, 
que não param de aumentar, no recinto do hospital o que comprova que o edifício já não 
comporta as resposta necessárias, torna-se pois evidente que esta era uma reivindicação justa 
e necessária e a sua satisfação tinha evitado os problemas que hoje existem.------------------------
A região e as suas instituições têm um património de luta, reivindicação e concertação de 
posições relativamente às exigências dos investimentos que são fundamentais e definidas 
como estruturais nos instrumentos de planeamento. Diferentes instituições de diferentes 
naturezas souberam unir esforços e voz para lutarem por essas reivindicações. Infelizmente 
nos últimos anos, esse trabalho de união e reivindicação tem esbarrado na falta de vontade 
política acompanhada pela subserviência e consentimento dos autarcas eleitos do PS como é o 
caso destes quase quatro anos de mandato PS.----------------------------------------------------------------
Nestes anos de gestão PS na autarquia de Beja, ficou bastante claro de que tudo não passou de 
uma estratégia eleitoral que, em 2017, tudo prometeram e afinal não passou de mais um logro 
a que o PS já nos vai habituando. Ficou provada a falácia do PS de que a região beneficiaria com 
um aumento da influência do PS a nível regional, associada ao exercício do Governo pelo 
Partido Socialista, serviu apenas de caça ao voto. Não trouxe benefícios à região, pelo 
contrário, silenciou a sua capacidade reivindicativa e anulou as frentes institucionais de 
afirmação da região. As estruturas regionais lideradas pelo Partido Socialista estão hoje 
manietadas face aos ditames, interesses e estratégias governativas centrais. Não são uma voz 
de reivindicação do concelho e da região junto do poder central, providenciam antes o palco 
para o desfile de governantes pela região.----------------------------------------------------------------------
Agora, que mais um ato eleitoral se aproxima, serão reavivadas as juras de amor ao Baixo 
Alentejo, ao distrito, ao nosso concelho e aos seus projetos estruturantes. O tempo tem-nos 
mostrado que depressa cairão no esquecimento. Só outras políticas poderão tirar a região e o 
concelho deste círculo vicioso do promete/esquece, marcado apenas pelos calendários 
eleitorais.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, a Assembleia Municipal de Beja, reunida a 28 de junho de 2021, exige:-----------------------
1. Da camara Municipal de Beja que assuma um papel de exigência e luta nas reivindicações 
para o desenvolvimento do concelho e da região;------------------------------------------------------------
2. Do Governo que:----------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1. Concretize os investimentos e as estratégias de desenvolvimento inscritas nos diversos 
instrumentos de planeamento;-------------------------------------------------------------------------------------
2.2. Garanta avanços em matérias de mobilidade para o concelho e para a região, 
nomeadamente concretizando importantes investimento na rodovia e na ferrovia;-----------------
2.3. Desbloqueie a concretização das medidas para valorização do aeroporto de Beja;-------------
2.4. Garanta um acompanhamento e intervenção para que o modelo de desenvolvimento em 
execução, o seja efetivamente e não hipoteque o futuro do concelho, da região e das suas 
populações.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esta Moção, sendo aprovada, deve ser dado conhecimento aos órgãos de comunicação social 
local.”, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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O eleito Manuel Custódio (PS) referiu o seguinte: Todas as tomadas de posição e todas as 
opiniões do senhor eleito João Dias, quando está na Assembleia Municipal, são de uma forma 
exuberada e com ataques constantes, ao Governo e ao executivo da Câmara Municipal, 
contudo, na Assembleia da República, demonstra uma enorme incoerência porque abstém-se, 
deixa passar os Orçamento de Estado, e o Governo continua a manter-se há seis anos, 
passando uma imagem do PCP cá para fora que não é a melhor, correndo o sério risco até, de 
um partido que nenhum de nós gostaria que cá estivesse, os consiga ultrapassar, 
nomeadamente, o Chega que já tem quase mais votos que o Partido Comunista, portanto, esse 
tipo de atitudes não os favorece em nada, cada vez que aqui vem é um ataque cerrado ao 
Governo e à Câmara Municipal e depois na Assembleia da República não conseguem votar 
contra o Orçamento, pessoalmente, com as posições aqui tomadas, se lá estivesse votava 
claramente contra, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) disse o seguinte: Foi aqui, numa das intervenções, referido 
que devíamos respirar respeito e verdade, então, vamos todos respirar respeito e verdade.-----
É verdade ou não que Beja e Portalegre são as únicas capitais de Distrito da Nação que não 
têm autoestrada? É verdade, porque apesar de se dizer que há um Orçamento da Nação, 
existem distritos que são filhos e existem distritos que são enteados, com uma diferença, é 
que Portalegre tem toda a rede rodoviária requalificada ao contrário de Beja que só tem parte 
do IP2 requalificado porque existe um conjunto de passagens desniveladas que não foram 
feitas no percurso entre Vidigueira e Santa Clara de Louredo. Há que assumir efetivamente que 
é verdade que a rede de acessibilidades está numa situação caótica atendendo a que 25% do 
tráfego do IP8 são viaturas pesadas, que representam um grande perigo para quem circula em 
veículos ligeiros nesse percurso. Referiu esta questão única e exclusivamente para justificação 
e fundamentação da Moção apresentada porque isto não é exigir nada mais do que as outras 
capitais de distrito têm e não interessa se o dinheiro vem do Orçamento A, B ou C, interessa é 
que se concretizem efetivamente as obras.---------------------------------------------------------------------
Continuando na verdade e aproveitando o uso da palavra deu duas notas relativamente a uma 
intervenção feita anteriormente.----------------------------------------------------------------------------------
Primeira, em janeiro de 2016, a Câmara Municipal tinha um valor de investimento de 
12.000.000,00 € candidatados ou em vias de candidatar através de programas e projetos, 
portanto não venham com a história que o executivo PS descobriu os fundos comunitários e os 
financiamentos. Evidentemente que na qualidade de técnico do Município de Beja não pode e 
não deve dizer mais do que isto enquanto eleito.-------------------------------------------------------------
Segunda, há pouco tempo, e não sabendo se os eleitos tiveram a possibilidade de consultar o 
Edital que regulou o processo de atribuição de lotes na ligação do Bairro do Pelame e à Quinta 
D’El Rey, pasme-se, porque nesse Edital não foram definidos critérios sociais de atribuição de 
lotes para habitação e portanto não venham dizer que aquilo está orientado para atrair e fixar 
os jovens. Pasme-se, houve pessoas, alguns membros da mesma família, que fizeram duas, 
três e quatro candidaturas, isto ocorreu, nos termos desse Edital não estava previsto que estas 
situações fossem impossíveis. Mais, os critérios foram remetidos à sorte. Conhece a sorte, 
quando no início do Século XX foram distribuídas as zonas de baldios que eram propriedade da 
Igreja, nomeadamente na serra de Serpa, foram atribuídas as chamadas sortes, porque as 
pessoas tiravam pauzinhos ou papelinhos, esta é a triste figura que o Município de Beja está a 
fazer relativamente à habitação social para jovens, disse.-------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que poderia desenvolver agora um rol 
de questões sobre esta matéria que o Eleito Miguel Quaresma levantou indo buscar o passado 
recente da governação CDU na habitação social mas não irá fazê-lo, isso guardará para a 
campanha eleitoral, porque há aqui um engano, isto é, os lotes não foram vendidos como 
habitação social e portanto a partir desse momento os critérios que o senhor Engº definiu 
caem por terra, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O eleito João Dias (CDU) referiu que poderia ter pedido a palavra em defesa da honra mas 
considera que o democrático é permitir este debate porque o regimento defende a 
oportunidade de se fazer um debate sério, honesto e com alguma calma e tranquilidade 
embora compreenda que se esteja a falar de matéria muito sensível, e o eleito Manuel 
Custódio proferiu aqui palavras que serão com certeza assumidas pelo Grupo do PS, mas ainda 
assim aceita que o eleito saiba muito mais e conheça melhor os Orçamentos de Estado e as 
milhares de páginas que ele tem de ler todos os anos em novembro como deputado na 
Assembleia da República.--------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou que o PCP tem assumido com muita responsabilidade aquilo que é a sua tomada 
de decisão relativamente ao decurso da vida nacional e, quando em 2015, naquela noite 
eleitoral, o António Costa, com o maior respeito que tem pelo senhor Primeiro Ministro, já 
metia a viola no saco julgando que tinha acabado de perder as eleições, foi o PCP, pela voz do 
seu Secretário-Geral, que com toda a responsabilidade entendeu que para o país, para o povo 
e para os trabalhadores, era muito melhor ter um Governo de esquerda e disse-o, o PS só não 
forma Governo se não quiser. A oportunidade que o PCP criou na altura de melhorar as 
condições de vida da população foram substancialmente sentidas de imediato, evidentemente 
que não conseguiram tudo aquilo que queriam e poderiam ter ido mais longe, contudo, não 
estavam enganados porque o PCP conhece a natureza do PS ligada à subserviência dos grupos 
económicos aos mais diversos níveis, como por exemplo na saúde, onde aqui neste concelho 
se tem assistido à preocupação de um executivo em criar condições para que um grupo 
económico venha explorar a saúde dos nossos concidadãos em vez de se preocupar em lutar 
pela defesa e valorização do investimento no hospital de Beja, isto é objetivo e factual.-----------
Mais, os Orçamentos do Estado que o eleito Manuel Custódio tão bem domina, têm diversas 
componentes, já não têm aquela que possivelmente o eleito pensa que ainda têm, 
nomeadamente, o PIDDAC quando era possível regionalizar os investimentos minuciosamente, 
mas, o PCP através dos Orçamentos do Estado, que são uma proposta de Lei do Governo, 
construída neste caso pelo PS, aproveita a oportunidade que o povo lhes deu para colocar 
propostas e elas serem aprovadas. Este Orçamento de Estado para 2021 que o eleito Manuel 
Custódio acha que ele, enquanto deputado eleito do Distrito de Beja pelo PCP, devia ter votado 
contra só porque o Governo PS não quer fazer o que já devia ter feito, foi possível colocar a 
eletrificação da linha férrea entre Casa Branca-Beja e Beja-Ourique, até por proposta do 
Partido Ecologista “Os Verdes” e sabe qual foi o sentido de voto do PS e do PSD? Foi contra. 
Assim como a valorização do hospital de Beja que ainda este ano, fê-la com a sua própria mão, 
de construir um novo hospital que é que e está em causa, onde o Estado apenas vai investir 
cerca de 4.000.000,00 €, 25.000.000,00 € do Orçamento de Estado, sabe como é que o PS 

votou? Contra. Mais, supondo que o PCP não tinha qualquer sentido de responsabilidade e tal 
como o outro votava contra o Orçamento de Estado, como é que estávamos hoje perante uma 
situação pandémica e uma crise social económica? Como é que seria a viver em duodécimos? 
O que é que seria da proposta que o PCP viu aprovada e sobre a qual o PS aí votou 
favoravelmente, relativamente ao lay-off pago a 100% a mais de trezentos mil trabalhadores 
que estavam a receber menos de 1/3 se o Orçamento do Estado não tivesse sido aprovado? 
Sabe que o senhor Presidente da República não pode marcar eleições seis meses depois de ser 
eleito? Se o PCP não tivesse responsabilidade como é que estavam os aumentos dos 
reformados? Não tinham tido aumentos e estavam a viver com as reformas do ano passado.---
É por tudo isto que assumem a responsabilidade e lutam pelo desenvolvimento da Região. 
Este Distrito, como já aqui foi dito, é o único que não tem uma ferrovia eletrificada, é o único 
que não tem uma ressonância magnética, ainda agora novamente foi lançado um concurso 
com valores abaixo daquilo que é possível porque sabem perfeitamente quanto é que custa 
um equipamento desta natureza, candidatam com 900.000,00 € sabendo que ela custa mais 
de 1.200.000,00 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Para terminar, disse que a palavra do PCP será sempre em defesa da luta das populações e dos 
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seus territórios e a luta que faz aqui faz igual na Assembleia da República, basta ver as suas 
intervenções, porque quando lhes assiste a razão não há quem a tire, disse.-------------------------- 
 
Em jeito de comentário o senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou o eleito João 
Dias que foi publicado hoje o concurso para o equipamento de ressonância magnética, no 
valor de 1.300.000,00 €.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Ana Horta (PS) disse que de facto a apresentação de Moções desta natureza é um ato 
extremamente eleitoralista que naturalmente são apresentadas nesta altura porque haverá 
eleições em setembro.------------------------------------------------------------------------------------------------
O Grupo do PS recusa totalmente as acusações feitas, tanto à Câmara Municipal de Beja como 
aos agentes regionais do PS, de subserviência ao Governo e de terem uma posição não ativa 
nas reivindicações das questões regionais. Sempre foram e continuarão a ser reivindicativos, 
os Baixo Alentejanos sabem que podem contar com o PS para reivindicar tudo aquilo que é 
necessário para a Região e não precisa que o PCP venha dar lições de moral quando muitas 
vezes também não a tem, porque se analisarem algumas Câmaras do Distrito de Beja, haverá 
certos investimentos que ainda não foram feitos por questões ideológicas.---------------------------
Relativamente às exigências feitas na Moção, a Câmara Municipal de Beja quando tomou 
posse assumiu esse papel reivindicativo, não é preciso vir aqui escrito, aliás, ela própria 
acompanhou o atual Presidente da Câmara a Lisboa para exigir a rodovia, ferrovia e aeroporto, 
há uns anos atrás, ainda quando não governavam o Concelho de Beja, portanto, não é só o PCP 

que levanta a bandeira, não conta só levantar a bandeira, conta também ir aos sítios certos 
para dizer aquilo que efetivamente se tem de dizer, só levantar a bandeira e estar na rua a 
gritar muitas vezes não serve de nada.---------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao hospital de Beja os órgãos regionais do Partido Socialista tem feito essas 
exigências e pelo que sabe, neste momento, o projeto está em fase de revisão uma vez que já 
estava desatualizado e portanto, para saber isto, significa que ninguém no PS está parado, ao 
contrário daquilo que o eleito João Dias e o Grupo da CDU querem fazer passar.---------------------
Esta Moção já foi debatida com o eleito João Dias e com a eleita Susana Correia, na Assembleia 
Intermunicipal da CIMBAL, foi uma discussão muito alargada e, podia propor como foi proposto 
na altura, a modificação do preâmbulo da mesma, mas também já sabe qual vai ser a resposta, 
porque a ideia aqui não é mudar absolutamente nada, a ideia é que o PS vote contra a Moção 
para depois os virem acusar que estão a prestar um mau serviço ao Concelho da mesma forma 
que foram acusados na CIMBAL de o ter feito. De qualquer forma, embora não concordem com 
o ponto 1, concordam com todos os investimentos que são necessários para a Região, rodovia, 
ferrovia, aeroporto mas o Baixo Alentejo também precisa de outro tipo de investimentos, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Beringel, Vítor Besugo, referiu que estas 
reivindicações devem ser feitas em conjunto porque pensa que todos os presentes neste 
auditório querem o mesmo. Vem de Beringel todos os dias e como Presidente de Junta e até a 
título pessoal faz cartas para as Infraestruturas de Portugal e para o senhor Ministro, faz 
vídeos, pública e partilha, etc..-------------------------------------------------------------------------------------
Depois, a culpa não é só do Partido Socialista, aliás, se a autoestrada já vai até Figueira de 
Cavaleiros foi porque alguém a começou e acredita que virá até Beja. Se temos um aeroporto 
que se quer com outra dinâmica foi porque alguém o dinamizou e todos sabem quem foi, foi o 
PS, portanto, o Partido Socialista sempre trabalhou em prol do desenvolvimento do Concelho 
embora se queira sempre mais e se tenha o direito de exigir sempre mais.----------------------------
Relativamente ao hospital privado pensa que a sua construção não implica que não se invista 
no hospital público, ou seja, é mais uma resposta, por exemplo pode ir ao hospital de Beja 
como pode ir à Misericórdia a um hospital de reumatologia ou ainda pode ir a uma clínica 
privada arranjar o pé diabético, ele é que escolhe onde pode ir, tem é várias ofertas, disse.------ 
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O eleito Paulo Nascimento (BE) relativamente a esta Moção disse que a mesma é bem-vinda 
porque infelizmente estes assuntos já são demasiados velhos. Alguém dizia que as coisas vão 
avançando, há 30 anos que se fala da autoestrada e há 30 anos que se fala do aeroporto, etc., 
pois é verdade, avança mas avança muito devagarinho.-----------------------------------------------------
Assistiu aqui a uma discussão um bocadinho apimentada politicamente, na sua opinião, por 
vezes dispensável, que levou a umas acusações por parte de uma força política a ligar outras a 
uns que espera não virem a ter sorte nenhuma na vida porque durante a 2ª Guerra Mundial 
provocaram um rasto histórico que ainda lembra muitos e é triste comparar alguém a essa 
gente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considera que mais do que estar a entrar em picardia e guerras abertas primeiro tem que se 
pensar que somos todos de Beja e que tudo o que consta na Moção é verdade, o Concelho não 
tem estas infraestruturas há demasiado tempo porque os interesses de quem governa são 
outros e todas as pequenas manifestações e reivindicações são críticas e importantes, aliás, 
gostaria de ver o Grupo do PS votar esta Moção favoravelmente porque seria uma forma de 
mostrar que, para além das picardias políticas, todos são capazes de se juntar por uma causa 
comum pelo Distrito e Concelho de Beja.------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao hospital privado e aos privados, o Bloco de Esquerda tem as suas posições e 
a melhor forma de cortar o negócio a esta gente é investir nos serviços públicos, podem 
aparecer mil hospitais privados, o dinheiro é deles, mas se o serviço público não for destruído 
como tem vindo a ser com a colaboração de todos os que lá têm estado, essa gente não tinha 
negócio. Todos têm direito de ir ao hospital que quiserem, têm direito à escolha, mas antes 
disso quer ter um serviço público que o sirva em condições e de acordo com os impostos que 
paga.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uma nota final, não foi só o PCP que garantiu que o PS governasse logo a seguir à política de 
terra queimada do PSD/CDS-PP e que foi um bom exemplo de como forças com posições 
diferentes e muitas vezes opostas são capazes de se juntar numa causa comum, disse.------------ 
 
O eleito João Dias (CDU) referiu que o objetivo da Moção apresentada foi que a mesma fosse 
objetiva e factual. Depois, a sua intervenção anterior fê-la em função de algumas acusações 
que foram dirigidas, contudo, quis dizer que tudo o que fazem na CDU e no PCP é para honrar o 
voto que as pessoas lhes dão e é com essa convicção que, seja aqui seja onde for, estará 
sempre com a mesma postura, intransigente e combativa.-------------------------------------------------
Assim, e com espírito democrático estão disponíveis para receber as alterações que o Grupo 
do PS queira introduzir à Moção, no sentido de se sentirem mais confortáveis, tendo em 
consideração aquilo que objetivamente é sentido e são as preocupações da população que, 
aliás, ainda há pouco foi manifestada por parte de um elemento do público, disse.----------------- 
 
Na sequência da reformulação para consensualização do texto final da Moção em causa, a 
senhora Presidente da Assembleia Municipal informou que a proposta que está em cima da 
mesma é a continuação dos trabalhos sendo a Moção apresentada e votada no final da 
sessão.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito Pedro Frazão (CDU) antes de mais referiu que pensava ir passar estes quatro anos sem 
assistir a uma sessão como esta, isto é, ver esta assembleia tomar vida, porque 
independentemente de haver alguma crispação, a democracia é isto mesmo e não estar tudo 
em silêncio parecendo que não se passa nada como se ninguém tivesse nada para dizer, a 
verdade é que há muita coisa para dizer e ainda bem.-------------------------------------------------------
Relativamente ao referido pela eleita Ana Horta, com todo o respeito, disse que realmente não 
é só o agitar das bandeiras que faz diferença, mas faz falta, até porque as bandeiras 
representam clãs, grupos, movimentos e Nações, sendo de alguma forma um símbolo de luta e 
a Moção que irá apresentar fala exatamente de uma luta que faz os fascistas contorcerem-se 



 

Página 13 de 28 
 

nas cadeiras e onde quer que estejam:---------------------------------------------------------------------------
“A CDU agendou o ataque hediondo antidemocrático desencadeado pelo governo da Hungria 
aos direitos da comunidade LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgénero), por entender que se 
trata de um acontecimento político que diz respeito a todos os cidadãos das sociedades 
democráticas, independentemente das convicções morais ou religiosas ou das orientações 
sexuais de cada um.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Nas sociedades democráticas, a essência dos valores políticos que se presem e para se 
assumirem como nobres, têm que ter o seu foco na pluralidade da condição humana e na 
promoção da felicidade. Ao se equacionar esta questão, e naturalmente outras, reduzindo ao 
simples binómio de “ou se é contra ou a favor” concorre-se para a criação de ordenamentos 
jurídicos e políticos atentatórios dos direitos humanos, da justiça e da liberdade no seio das 
sociedades. A nobreza da democracia reside no aprofundamento e reconhecimento de valores 
que contribuam para a construção real de estados de direito que reconheçam legitimidade ao 
sentido de vida adotado por minorias, quando correspondam a efetivos modos de estar e de 
ser diferentes, que na sua essência se traduzam em formas que reforcem o alcance da 
felicidade a que o ser humano deve dispor no seio da sociedade que integra. Esta dimensão 
não é minimamente concretizável se for condicionada por expressões e perspetivas unilaterais 
que a coberto, por vezes, de argumentos facciosos e preconceituosos, não reconhecem a 
justeza da condição da liberdade individual que em nada prejudica a liberdade e o direito de 
opção da maioria.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mas para além desta questão de base, há uma outra igualmente relevante e que importa ter 
em consideração, cuja evidência está demonstrada particularmente pela história do século 
vinte: As ditaduras fascistas começaram a ganhar espaço político para se implantarem 
precisamente com o ataque fervoroso aos direitos das minorias, para gradual e de maneira 
progressiva, consolidarem posições antidemocráticas, através da indiferença inicial das 
populações que não eram diretamente visadas e, deste modo, foi possível alargar 
sistematicamente as incidências antidemocráticas a outros domínios, passando a estar 
exposta, em fases subsequentes a esses processos políticos, a imensa maioria dos cidadãos 
onde esses regimes se implantaram.------------------------------------------------------------------------------
Para ilustrar esta situação e os perigos da indiferença, basta refletir sobre o bem conhecido – 
mas muitas vezes não compreendido – texto poético que citamos:--------------------------------------
“Primeiro levaram os negros ---------------------------------------------------------------------------------------
Mas não me importei com isso ------------------------------------------------------------------------------------
Eu não era negro ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em seguida levaram alguns operários ----------------------------------------------------------------------------
Mas não me importei com isso ------------------------------------------------------------------------------------
Eu também não era operário ---------------------------------------------------------------------------------------
Depois prenderam os miseráveis ----------------------------------------------------------------------------------
Mas não me importei com isso ------------------------------------------------------------------------------------
Porque eu não sou miserável ---------------------------------------------------------------------------------------
Depois agarraram uns desempregados --------------------------------------------------------------------------
Mas como tenho o meu emprego ---------------------------------------------------------------------------------
Também não me importei ------------------------------------------------------------------------------------------
Agora estão-me levando a mim ------------------------------------------------------------------------------------
Mas já é tarde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Como eu não me importei com ninguém -----------------------------------------------------------------------
Ninguém se importa comigo.”--------------------------------------------------------------------------------------
Neste tempo de incerteza em que se vive, a luta pela defesa da democracia não conhece 
trincheiras. Assim, dado que estão representados e presentes nesta Assembleia eleitos do 
Poder Local, propõe-se que se enderece à Associação Nacional das Assembleias Municipais e 
sugerir aos eleitos nas Juntas e Uniões de Freguesia e na Câmara Municipal que enderecem 
igualmente às respetivas associações nacionais que as representam, moções a condenar o 
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estado Húngaro pela legislação antidemocrática que aprovou e apelar à União Europeia 
firmeza na condenação deste tipo de iniciativas.”, disse.---------------------------------------------------- 
 
A eleita Suana Correia (CDU) a propósito desta Moção disse que realmente esta é uma luta que 
não conhece trincheiras nem fronteiras, deve ser uma luta de toda a humanidade e o poema 
que foi lido reflete bem os grandes perigos que se levantam a partir da indiferença. O texto 
refere os acontecimentos do Século XX e o perigo da ascensão do fascismo, que não está assim 
tão longe e, portanto, só quis lembrar que estamos em pleno Século XXI e estes perigos estão a 
ressurgir. É preciso que se pense bem nos fenómenos sociais que estão a ocorrer na sociedade 
e essa reflexão deve-nos fazer combater com todos os meios estas posições por um lado, e por 
outro lado a posição de indiferença que é quase tão perigosa porque um dia vai-nos bater à 
porta e aí já não vai haver ninguém que possa ajudar, disse.----------------------------------------------- 
 
Colocada à votação foi a Moção aprovada por unanimidade.--------------------------------------------- 
 
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;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Neste ponto não se registou quaisquer intervenções ou pedidos de esclarecimentos.-------------- 
 
 

3.2. – Proposta de aprovação do Relatório de Gestão e Prestação de 
Contas do Município de Beja relativo ao ano 2020;--------------------------------------- 

 
A eleita Fernanda Pereira (PSD) referiu que gostaria aqui hoje de estar a dar os parabéns à 
Câmara Municipal por finalmente ter um parecer do Revisor sem reservas o que não é 
manifestamente o caso. Embora tenha havido evoluções notórias, fica preocupada quando no 
parecer se refere que “…identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das 
demonstrações financeiras…” o que é visível no Relatório por um conjunto de informação que 
tem a ver sobretudo com os valores das concessões, portanto, haverá aqui coisas que estarão 
“subavaliadas”, daí não se sentir em condições de votar este ponto favoravelmente pelo que 
se irá abster uma vez que o Revisor não se pronunciou formalmente contra e também por 
considerar que passados quatro anos o nível de prestação de contas já deveria estar num 
patamar superior, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que efetivamente estamos num novo 
patamar de prestação de contas no Município de Beja e em todos os outros, decorrente da 
aplicação do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, sendo a 
informação muito mais completa do que a dada anteriormente através do POCAL. Este é o 
primeiro ano desta aplicação, que vai muito mais ao pormenor e torna as contas do Município 
mais transparentes do que já eram, pelo que, desde logo, quis deixar uma referência ao 
Revisor Oficial de Contas do Município de Beja, Oliveira, Reis & Associados, por toda a análise 
crítica que fez a esta prestação de contas e também à Divisão Administrativa e Financeira pelo 
excelente trabalho prestado para ter aqui um relatório minucioso e completo, eventualmente 
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ainda com alguns elementos que possam ser melhorados, como referiu a eleita Fernanda 
Pereira.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em seguida deu conhecimento de alguns números do exercício de 2020:------------------------------
Execução orçamental 87%, o que lhe parece ser muito positiva; despesas com pessoal 36%, 
estas despesas têm vindo a crescer ligeiramente o que é natural tendo em conta o 
descongelamento de carreiras e a entrada de novos funcionários em número superior às 
aposentações; nas Grandes Opções do Plano, dois terços são despesas com funções sociais do 
Município e a capacidade de endividamento está nos 25.000.000,00 € sendo atualmente o 
endividamento na ordem dos 6.000.000,00 €. Na ficha da DGAL este endividamento situa-se 
nos 7.200.000,00 € uma vez que a verba relativa aos subsídios de férias e de natal para 2021 
tem obrigatoriamente de ser considerada no exercício do ano anterior como dívida.---------------
Os apoios aos Bombeiros Voluntários, coletividades, IPSS’s foram acrescidos em tempo de 
pandemia, foram gastos cerca de 500.000,00 €, sensivelmente metade num conjunto de bens 
e serviços adquiridos internamente e a outra metade como reforço de apoio a várias entidades 
do Concelho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resumindo, as contas não comprometem de modo algum o futuro do Município, antes pelo 
contrário, deixam-no numa situação simpática para contrair naturalmente algum empréstimo 
que seja estritamente necessário e este executivo está satisfeito, tanto com o caminho que 
percorreu e que tinha programado, tanto pela forma como chegou ao fim deste primeiro 
mandato, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocado à votação foi o Relatório de Gestão e Prestação de Contas do Município de Beja 
relativo ao ano 2020, aprovado por maioria com 17 abstenções das bancadas da CDU, BE, 
PSMCT e PSD.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Em seguida foi tomado conhecimento do Parecer e da Certificação Legal de Contas, elaborado 
por Oliveira, Reis & Associados, SROC, Ldª, que sobre o Relatório de Prestação de Contas e 
dando cumprimento aos requisitos legais aplicáveis, exceto quanto aos efeitos (ou possíveis 

efeitos) da(s) matérias(s) referida(s) na secção “Bases para a opinião com reservas” do Relato 
sobre a auditoria das demonstrações financeiras, é de parecer que o relatório de gestão foi 
preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor e a 
informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas e, tendo 
em conta o conhecimento e a apreciação sobre a Entidade, não foram identificadas 
incorreções materiais.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

3.3. – Proposta de alteração do Mapa de Pessoal do Município de Beja 
aprovado para o ano 2021;-------------------------------------------------------------------------------- 

 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que esta alteração se refere à 
abertura de um lugar para Assistente Operacional da Proteção Civil, isto porque a pessoa que 
tinha entrado transitou para outras funções no Município de Beja tendo em conta a sua 
classificação noutro concurso para o qual entretanto foi chamado sem ter ainda concluído o 
período experimental. Como a lista de recrutamento esgota antes desse período, para 
compensar essa saída, há que abrir este lugar que será fechado para o ano se quem entrar 
ficar aprovado, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Susana Correia (CDU) clarificou que a posição da CDU ao longo deste mandato 
relativamente aos mapas de pessoal foi sempre de algumas reservas nomeadamente no que 
respeita ao peso entre os chamados técnicos superiores e pessoal operário pelo que não têm 
votado favoravelmente, contudo, sendo esta uma situação específica irão votar 
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favoravelmente por considerarem as justificações plenamente válidas e por saberem que este 
sector da proteção civil é muito importante no quadro do Município de Beja, disse.---------------- 
 
Colocado à votação foi a alteração do Mapa de Pessoal do Município de Beja aprovado para o 
ano 2021, aprovada por maioria com 1 abstenção da bancada do BE.---------------------------------- 
 
 

3.4. – Proposta de ratificação do Contrato de Gestão Delegada a celebrar 
entre a RESIALENTEJO – Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M. e 
os Municípios de Almodôvar, Barrancos, Beja, Castro Verde, Mértola, 
Moura, Ourique e Serpa;----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente o Contrato de Gestão Delegada a celebrar entre a RESIALENTEJO – Tratamento e 
Valorização de Resíduos, E.I.M. e os Município de Almodôvar, Barrancos, Beja, Castro Verde, 
Mértola, Moura, Ourique e Serpa.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) referiu que esta questão levanta-lhes algumas dúvidas que 
gostaria efetivamente de ver esclarecidas.----------------------------------------------------------------------
Primeiro, a RESIALENTEJO realizou um Plano de Pormenor há um/dois anos e agora vêm propor 
um aumento do orçamento que se reflete na contrapartida da Câmara Municipal devido ao 
alargamento da zona das células de deposição dos resíduos. Ora, há aqui uma questão que lhe 
parece pertinente, isto é, associar o reforço orçamental a um processo que presume que o 
espaço das células de deposição dos resíduos estará eventualmente sido esgotado. Não 
compreende esta situação porque o Plano de Pormenor é recente e assim sendo, com todos os 
cálculos que daí advém, nomeadamente com a capitação de produção de resíduos, isso 
deveria ter sido acautelado no respetivo plano o que pelos vistos não foi. Mais, se a situação se 
reporta a um aumento das células significa que provavelmente os resíduos vêm de algum lado 
e não propriamente da Região.-------------------------------------------------------------------------------------
Segunda, uma ratificação do Contrato de Gestão Delegada envolve questões de ordem 
orçamental pelo que presumir-se-ia que esta proposta teria como base prévia uma alteração 
do Orçamento do Município o que não ocorreu segundo informação recolhida, ou seja, 
estamos perante uma inconsequência para não dizer uma irregularidade, pelo que, neste 
sentido, o Grupo da CDU propõe que se retire este ponto da ordem de trabalhos para que se 
possa esclarecer estes assuntos e possam votar em consciência numa próxima oportunidade, 
disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O vereador Luís Miranda prestou os seguintes esclarecimentos:------------------------------------------
O aterro da RESIALENTEJO não recebe resíduos de fora da Região, nunca recebeu nem está 
contemplado que venha a receber. O aterro está neste momento praticamente esgotado, 
embora os números que constem na APA não estejam corretos, porque houve anos em que 
essas entradas não foram contabilizadas, portanto, teoricamente, o aterro não está esgotado, 
mas na prática é uma questão de se ir ver, daí existir a perceção de que é necessário intervir 
rapidamente sob pena, de num futuro próximo, se ter uma situação muito difícil para todos os 
Municípios da RESIALENTEJO que são oito.-----------------------------------------------------------------------
Esta proposta de Contrato de Gestão Delegada regula a atividade da RESIALENTEJO com os seus 
municípios.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à alteração dos estatutos, que foi aprovada em Assembleia Geral e que tem de 
ser ratificada por todas as Assembleias Municipais, ai sim, consta um investimento na 
construção de um novo aterro de 2.000.000,00 €, para o qual houve aprovação por parte dos 
municípios em que a repartição seria em função do que cada um deposita com o princípio do 
poluidor/pagador e não através da repartição do capital social existente, ou seja, o capital 
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social da empresa RESIALENTEJO era de 12,5% para cada Município e agora passa a ter outro 
valor na medida em que não se entenderia que por exemplo Barrancos fizesse um reforço de 
capital social para a construção do novo aterro na mesma medida que Beja.-------------------------
Esta repartição de capital social inicial igual para todos os Municípios de 12,5% foi possível 
nessa altura porque as despesas foram todas comparticipadas por fundos comunitários o que 
não acontece na atualidade, ou seja, atualmente não há fundos comunitários para a 
construção ou ampliação de aterros e portanto terão de ser os Municípios a suportar esse 
investimento por sua decisão na forma de cálculo do poluidor/pagador.-------------------------------
Quanto à questão da Revisão Orçamental que é necessária para concretizar este aumento de 
capital, solicitou ao Grupo da CDU, que a mesma pudesse ser submetida a esta Assembleia 
embora não constasse na ordem de trabalhos, fê-lo através do vereador Vítor Picado que lhe 
respondeu que iria colocar esta questão à bancada da CDU, não obteve qualquer resposta pelo 
que esse ponto não será introduzido. Assim, essa matéria irá a uma próxima reunião de 
Câmara e a uma próxima Assembleia Municipal e o aumento de capital só se concretizará 
depois disso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Havia a necessidade de realizar esse aumento de capital até 30 de junho de 2021 mas, uma vez 
que esta possibilidade não foi viabilizada, a Câmara Municipal colocou a questão à 
RESIALENTEJO que aceitou e portanto a realização do capital social far-se-á à posteriori em 
relação à data contratualmente assumida uma vez que o processo de alteração do Plano de 
Pormenor ainda está em vias de obtenção de parecer e o concurso de execução do novo 
aterro ainda não está lançado.-------------------------------------------------------------------------------------
A aprovação do Contrato de Gestão Delegada e da alteração aos Estatutos, que é o ponto 
seguinte, é absolutamente vital para o futuro da RESIALENTEJO e enquanto membro da 
administração da empresa, referiu que tem sido feito um percurso de consolidação, de 
estabilização de pagamento de empréstimos, de acordos conseguidos com os credores como 
se verá vertido na apresentação das contas consolidadas pelo que pediu sentido de 
responsabilidade nesta matéria, que é séria e muito importante, não só para o Concelho de 
Beja como para os outros sete Municípios, disse.------------------------------------------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) perante as explicações dadas e uma vez que a Revisão 
Orçamental não foi à reunião de Câmara, reafirmou a proposta de retirar e protelar a decisão 
sobre este ponto para uma próxima Assembleia quando tudo estiver regularizado. Referiu que 
este compasso de espera permitirá debruçarem-se com mais detalhe sobre o Contrato de 
Gestão Delegada e sobre o que pende neste momento na ocupação do respetivo parque 
porque não é propriamente a APA que fornece os elementos, têm que ser reconhecidos pela 
APA mas têm de ser fundamentalmente partilhados com os Municípios ao nível da própria 
estrutura da RESIALENTEJO.------------------------------------------------------------------------------------------
Aproveitou para dizer que relativamente ao ponto 3.5. o Grupo da CDU está efetivamente de 
acordo em ratificar a proposta de alteração aos Estatutos da RESIALENTEJO por ser uma 
questão com urgência, como referiu o senhor vereador, e portanto, não irão fazer depender 
esta questão do ponto 3.4.------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à repartição de encargos ser indexada ao volume de resíduos produzidos 
consideram ser da mais elementar justiça pelo que corroboram essa questão, disse.--------------- 
 
O eleito Paulo Nascimento (BE) perguntou ao vereador Luís Miranda se confirma ou não que 
no aterro sanitário estão resíduos hospitalares provenientes de países como Malta e Itália.------ 
 
O vereador Luís Miranda, relativamente à questão colocada pelo eleito Paulo Nascimento, 
informou que no Parque Ambiental do Montinho existem dois aterros, o aterro intermunicipal 
da RESIALENTEJO onde não existem quaisquer desses resíduos referidos. Quanto ao aterro 
privado é conhecido que foram depositados resíduos provenientes de Itália, não tem 
conhecimento da qualidade desses resíduos e se são hospitalares ou não, mas confirma que 
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durante algum tempo foram efetivamente depositados resíduos provenientes de Itália com os 
quais a empresa que explora esse aterro conseguiu mais-valias significativas, disse.---------------- 
 
O eleito João Dias (CDU) referiu não pensar intervir neste ponto mas, perante estas 
declarações de um responsável do Parque da RESIALENTEJO a dizer que desconhece o tipo de 
lixo, neste caso tóxico, que terá sido recebido, não pode deixar de o fazer, por um lado tendo 
com conta aquilo que é a obrigação de quem tem responsabilidades naquele parque de saber 
e conhecer o que é que está a receber e, por outro lado, porque a vida e durabilidade do 
parque, em termos do seu aproveitamento para os nossos resíduos, está a ser utilizado para os 
resíduos provenientes de países estrangeiros que, não querendo tratar o seu lixo, enviam-no 
para cá, pelo que perguntou ao senhor vereador, como é que é possível, com as suas 
responsabilidades, não conhecer ou ficar despreocupado, que tipo de lixo está em causa e que 
consequências pode haver, uma vez que se os outros se querem ver livres dele por alguma 
razão será, e portanto, isto preocupa-os tanto a nível da segurança como a nível ambiental 
bem como o investimento que terá de ser feito para ter mais aterro, disse.--------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda, disse que não cabe nas suas atribuições e competências fazer a 
fiscalização do aterro privado. Se o eleito João Dias e a CDU pretenderem mais 
esclarecimentos, os mesmos serão pedidos aos responsáveis técnicos do aterro privado e aos 
responsáveis técnicos da RESIALENTEJO e essas informações ser-lhes-ão prestadas com certeza, 
agora, pretender que o vereador com assento no Conselho de Administração em funções não 
executivas conheça em pormenor o tipo de resíduos que são depositados, parece-lhe um 
bocadinho exagerado. Para além disso, essa deposição é legal, foi autorizada pelas agências 
que têm essa responsabilidade e essa capacidade de decisão não pertence nem à 
RESIALENTEJO, nem à Câmara Municipal de Beja nem a qualquer outra Câmara Municipal 
envolvida.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou que, tanto o Contrato de Gestão Delegada como a alteração dos Estatutos, foram 
aprovados na reunião de Câmara com os votos favoráveis dos vereadores da CDU, 
evidentemente que os eleitos na Assembleia Municipal têm toda a liberdade de votarem da 
maneira que entenderem, mas, este Contrato de Gestão Delegada tem de ser votado hoje 
porque é importante e decisivo para a operação que se pretende levar a cabo, deixando a 
empresa mais preparada para encarar o futuro e isso pode ser posto em causa ao adiar-se a 
votação, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, esclareceu que o valor de 804.000,00 €, que 
cabe ao Município de Beja, neste bolo total de 2.000.000,00 €, necessários para a construção 
do novo aterro, foi calculado através da média dos últimos 10 anos de depósito de lixo 
indiferenciado no atual aterro. O Município de Beja tem uma taxa de depósito de 40,2%. Este 
valor será dividido em quatro anos, sendo as maiores tranches em 2021 e 2022, 241.000,00 € 
em cada um destes anos e depois 193.000,00 € em 2023 e 129.000,00 € em 2024, portanto, o 
próximo executivo será aqui onerado com estes valores que a população não vê mas que são 
absolutamente decisivos.--------------------------------------------------------------------------------------------
Deu ainda conhecimento que na Assembleia Geral da RESIALENTEJO, os Municípios de Beja, 
Serpa e Ourique foram derrotados na votação porque não estavam a favor deste cenário do 
poluidor/pagador mas sim que fosse tido em consideração o rácio populacional de cada 
Municipio, e aí, Beja teria uma taxa de 38% e pagaria menos cerca de 15.000,00 €. Excetuando 
essa votação, todas as outras foram aprovadas por unanimidade pelos oito municípios.----------
Acrescentou que todas as informações que receberam da RESIALENTEJO indicam que esta 
decisão não pode ser mais adiada sob pena de, daqui a pouco tempo, haver grande dificuldade 
de depositar o lixo indiferenciado e depois ai se calhar é o contrário, teremos de ser nós a 
exportá-lo para outro lado, disse.---------------------------------------------------------------------------------- 
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O vereador Luís Miranda, acrescentou que neste momento a RESIALENTEJO está a 
desenvolver/ensaiar no Município de Beja, porque é o único que tem freguesias urbanas, um 
processo de separação de resíduos verdes para que deixem de ir para aterro, aumentou 
substancialmente as vendas de material reciclado, quer seja de plásticos, metal e papelão, tem 
havido um esforço de separação por parte de todos os Municípios, foi implementado o 
processo de recolha porta a porta ao qual aderiram cinco dos oito Municípios, em Beja é 
apenas no centro histórico mas o aumento da separação é notório nesta área da cidade, houve 
um reforço muito significativo do número de ecopontos sendo a pretensão a curto prazo que 
todos os moloks tenham um ecoponto ao lado e será reforçado também, numa segunda fase, 
o número de ecopontos nas freguesias rurais, portanto, esta questão do aterro, não está a ser 
feita como panaceia para a resolução dos problemas, estão a ser dados passos significativos 
noutro âmbito, procurando também ter, relativamente aos credores, uma política de 
pagamento mais atempado e isso só é possível porque a divida dos Municípios à RESIALENTEJO 
neste momento é apenas de 30 dias, no máximo 60 dias, ao contrário do que aconteceu 
quando este Conselho de Administração entrou em funções, e com isto não quer dizer que o 
mérito é do Conselho de Administração mas sim do esforço que os Municípios têm feito para 
pagar em prazos mais curtos, daí ser importante que este percurso siga o seu caminho e que 
não seja posto em causa, até porque pô-lo em causa significa um aumento, quer da taxa de 
gestão de resíduos, quer da taxa dos resíduos que cada consumidor pagará, disse.----------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) perguntou se a proposta que o Grupo da CDU fez de retirar o 
ponto 3.4. é aceite ou não? Porque ou percebeu mal ou a grande urgência é a ratificação da 
alteração dos Estatutos da RESIALENTEJO. Em relação à proposta de ratificação do Contrato de 
Gestão Delegada, uma vez que a Revisão não foi à reunião de Câmara, ficou com a impressão 
de que este assunto podia ser adiado, inclusivamente, o próprio vereador Luís Miranda referiu 
que fez essa pergunta à empresa que disse que podia efetivamente este assunto ser decidido 
mais tarde.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda, disse ao eleito Miguel Quaresma que não foi isso que informou, 
aquilo que referiu foi, relativamente à realização do capital (alteração aos Estatutos) que estava 
marcada até 30 de junho de 2021, era possível que a Câmara Municipal de Beja o fizesse mais 
tarde depois da Revisão Orçamental ser aprovada em reunião de Câmara e Assembleia 
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Contrato de Gestão Delegada é um processo que se arrasta há anos e que 
põe em causa a possibilidade da RESIALENTEJO concorrer a financiamentos comunitários, daí a 
necessidade absoluta e urgente da empresa dispor de um Contrato de Gestão Delegada 
aprovado, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocado à votação foi o Contrato de Gestão Delegada a celebrar entre a RESIALENTEJO – 
Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M. e os Municípios de Almodôvar, Barrancos, Beja, 
Castro Verde, Mértola, Moura, Ourique e Serpa, ratificado por maioria com 16 abstenções das 
bancadas da CDU, BE e PSMCT.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

3.5. – Proposta de ratificação da alteração aos Estatutos da 
RESIALENTEJO – Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M.;------------------ 

 
Presente a proposta de alteração aos Estatutos da RESIALENTEJO – Tratamento e Valorização de 
Resíduos, E.I.M., o senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que com este 
aumento do capital social em 2.000.000,00 €, como os oito Municípios tinham uma 
participação equitativa de 12,5% nos anteriores 2.800.000,00 € e passando a RESIALENTEJO a 
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ter um capital social de 4.800.000,00 €, o Município de Beja passará a ter 24% desse capital 
social, valor válido para todas as votações na empresa, disse.--------------------------------------------- 
 
Colocada à votação foi a alteração aos Estatutos da RESIALENTEJO – Tratamento e Valorização 
de Resíduos, E.I.M., ratificada por maioria com 1 abstenção da bancada do BE.---------------------- 

 
 

3.6. – Proposta de aprovação dos valores a que o Município de Beja se 
obriga, considerados os orçamentos de 2021 e 2022, constantes no 
termo de aceitação da operação ALT20-08-2114-FEDER-000177 – 
Valorização e Conservação do Convento da Conceição Museu Regional 
Rainha D. Leonor em Beja, cuja entidade beneficiária é a APT – 
Associação de Desenvolvimento Regional Portas do Território – 
Repartição de encargos;------------------------------------------------------------------------------------- 

 
No âmbito do protocolo de parceria celebrado entre a Associação de Desenvolvimento 
Regional Portas do Território a Direção Regional de Cultura do Alentejo e o Município de Beja 
em 24 de abril de 2019, está definido na cláusula 7ª que o Município conceda um apoio 
financeiro à APT correspondente a 100% da parte não comparticipada por fundos comunitários 
da empreitada de Valorização e Conservação do Convento da Conceição (Museu Regional de 

Beja).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em 20 de agosto de 2020 foi celebrado um aditamento ao protocolo pelo qual a Direção 
Regional de Cultura do Alentejo comparticipa com 60.000,00 € a parte não comparticipada 
com fundos comunitários.-------------------------------------------------------------------------------------------
Assim e tendo em consideração os valores constantes no termo de aceitação da operação, 
importa definir e fazer aprovar em Camara Municipal e Assembleia Municipal os valores a que 
o Município se obriga, considerados os orçamentos de 2021 e 2022.------------------------------------
Valor total da operação – 1.737.734,00 €;-----------------------------------------------------------------------
Valor do financiamento comunitário – 1.303.300,50 €;------------------------------------------------------
Valor da parte não financiada – 434.433,50 €;-----------------------------------------------------------------
Direção Regional de Cultura do Alentejo – 60.000,00 €;-----------------------------------------------------
Município de Beja – 374.433,50 €;---------------------------------------------------------------------------------
2021 ………………………………………………………………………………………………………………………. 89.731,17 € 
2022 …………………………………………………………………………………………………………………… 284.702,33 € 
Os valores indicados podem ser sujeitos a retificação, em função do aumento da 
comparticipação da DRCA e do apuramento do valor das diversas componentes, após a 
conclusão dos procedimentos de contratação pública em curso.----------------------------------------- 
 
O eleito Paulo Nascimento colocou as seguintes questões:-------------------------------------------------
Porque é que esta parceria foi especificamente celebrada com a Associação de 
Desenvolvimento Regional Portas do Território e que vantagens daí advieram para este 
projeto?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qual a intervenção em concreto desta entidade para o desenvolvimento do projeto e se o 
senhor Presidente da Câmara pode dar uma ideia mais precisa do que é que vai ser realizado?-
Qual a razão de uma tão grande diferença entre a participação do Município de Beja e da 
Direção Regional de Cultura do Alentejo? 86% - Município - 14% DRCA, valores não 
comparticipados por fundos comunitários. --------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, começou por esclarecer em primeiro lugar que 
o que está aqui em causa é apenas a repartição de encargos de um compromisso já assumido e 
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que já veio a assembleias municipais anteriores para os fins sobre os quais foram solicitados 
estes esclarecimentos.------------------------------------------------------------------------------------------------
Porquê a Associação de Desenvolvimento Regional Portas do Território? porque esta entidade 
promoveu um conjunto de recuperações no património, nomeadamente eclesiástico da cidade 
de Beja há uns anos atrás, que lhe dão um know how maior e porque foi também através dela 
que se consegui abrir um conjunto de Igrejas na cidade que estavam fechadas à visita do 
público, para além de, nem a Câmara Municipal de Beja, nem a DRCA poderem concorrer a 
este Aviso tal como estava formulado na altura da candidatura.------------------------------------------
De facto a DRCA inicialmente não tinha qualquer verba para o projeto mas depois veio com um 
apoio que inclusivamente já deu ao projeto. O Município assume aqui uma componente da 
parte não financiada maior embora aqui na repartição de encargos esteja 374.000,00 € a 
previsão é que a entrada se cifre em 239.000,00 €.-----------------------------------------------------------
Muito claramente, referiu que muito se discutiu na altura, a passagem da CIMBAL para a DRCA 

deste equipamento cultural fundamental e central da cidade e a grande vantagem deste 
Museu é que de facto ele beneficia sobretudo Beja e portanto, num valor de operação que 
pode ir até 1.700.000,00 €, o Município de Beja comparticipar com o máximo de 20%, é uma 
oportunidade ímpar que não se podia desperdiçar.----------------------------------------------------------
Relativamente às intervenções, do ponto de vista técnico, não poderá esclarecer como 
gostaria mas tem presente que será ao nível da cobertura, sanitários, acessibilidades dentro do 
edifício para pessoas com mobilidade reduzida, redes elétricas e crê que também madeiras 
exteriores de portas e janelas, disse.------------------------------------------------------------------------------ 
 
Neste momento o eleito Afonso Henriques (CDU) ausentou-se da sala por ser parte interessada 
no processo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação foi a presente repartição de encargos aprovada por maioria com 1 
abstenção da bancada do BE.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

3.7. – Proposta de aprovação do Plano de Intervenção no Espaço Rústico 
do Monte da Navarra;---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente o Plano de Intervenção no Espaço Rústico do Monte da Navarra, o vereador Luís 
Miranda referiu que o mesmo tem como finalidade viabilizar a construção de estufas com uma 
área de 2,1 hectares e a construção de instalações para secagem e embalamento do produto, 
foi sujeito a discussão pública, não houve nenhuma sugestão ou reclamação e foi objeto de 
parecer das entidades externas, disse.--------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Susana Correia (CDU) fez a seguinte Declaração:---------------------------------------------------
Mais uma vez a Câmara Municipal demonstrou um profundo desrespeito ao não endereçar 
previamente o PIER da Navarra à Assembleia Municipal, para que atempadamente este órgão 
pudesse analisar, através de grupo mais restrito e de forma mais detalhada, o conteúdo do 
estudo e propostas de ordenamento do referido plano.-----------------------------------------------------
Face a esta circunstância, que tem sido recorrente, e não contempla uma deliberação tomada 
pela Assembleia Municipal sobre esta matéria, o Grupo da CDU vem manifestar, em termos 
prévios, o sentido de voto e respetiva justificação, nomeadamente:-------------------------------------
1 – De se abster, se o senhor Presidente se comprometer a que a Câmara irá proceder a 
análises periódicas (de seis em seis meses), cujos resultados serão apresentados à Assembleia 
Municipal, alusivos aos impactes da cultura a instalar sobre o meio envolvente e que esta 
proposta seja suficientemente explicitada para que o próximo executivo, por via deste 
compromisso assumido pela atual Câmara Municipal, possa obviamente vir a conhecer essa 
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condição e não evocar o desconhecimento deste compromisso formal. Para o efeito, basta que 
a deliberação desta Assembleia Municipal sobre esta matéria conste na documentação do 
plano como recomendação.-----------------------------------------------------------------------------------------
2 – Se o senhor Presidente não se comprometer no procedimento de realização das análises 
de impacte e esta Assembleia não concordar com esta medida, o nosso voto será 
desfavorável.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 – A CDU não propõe retirar este ponto da ordem de trabalhos, para posterior votação depois 
de se proceder à análise pelo grupo de trabalho da Assembleia, porque não pretende 
prejudicar eventualmente o investidor e por entender que, se for assegurada a monitorização 
regular dos impactes, estão salvaguardados os meios para a minimização de incidências 
ambientais. Esta questão coloca-se porque, nas imediações do local de instalação do projeto, 
se encontra um aglomerado rural, com uma expressão residencial significativa.---------------------
Acrescentou que pessoalmente se for para votar contra, votará contra, não pelo conteúdo do 
plano mas por uma questão do procedimento e da forma como aqui chegou. Se for aceite a 
sugestão de se procederem às análises periódicas o Grupo CDU irá abster-se e pessoalmente 
retirar-se-á da sala porque, enquanto técnica da Direção Regional de Cultura, participou no 
acompanhamento deste plano e então pede escusa da votação, disse.--------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda, relativamente à comunicação do plano aos membros da Assembleia 
Municipal pensa que deve haver aí algum equívoco, já acontecerem equívocos anteriores 
sobre estas matérias, pessoalmente, tem feito um esforço para que a informação chegue 
atempadamente e no dia em que o plano foi aprovado na reunião de Câmara pediu aos 
serviços, através do funcionário João Felício, para enviar de imediato o processo, via 
wetransfer, para os líderes dos quatro Grupos da Assembleia Municipal, porque já se chegou à 
conclusão que não é possível fornecer em papel este tipo de documentos.---------------------------- 
 
O funcionário João Felício confirmou que enviou efetivamente os documentos no dia 16 de 
junho de 2021, via wetransfer, para os eleitos João Dias, Ana Horta, Fernanda Pereira e Gina 
Mateus, e que tem esses comprovativos em sua posse, tendo a eleita Fernanda Pereira (PSD) 
acusado a receção dos mesmos nessa data.-------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda, relativamente às análises periódicas e aproveitando a presença da 
Técnica Municipal Ana Maria Ramôa, solicitou à senhora Presidente, que lhe fosse dada a 
palavra no sentido de esclarecer se os serviços têm capacidade de fazer o acompanhamento 
referido pela eleita Susana Correia porque como é evidente o senhor Presidente não está 
habilitado a responder a esta questão.--------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito João Dias (CDU) referiu não conseguir compreender qual a razão de se enviar estes 
documentos para um único individuo de um grupo uma vez que todos estão em igualdade de 
circunstâncias. Depois é enviado para um email o qual não utiliza tendo em consideração a 
quantidade de informação no email institucional que atualmente tem de gerir. De facto viu 
que tinha recebido qualquer coisa mas não cuidou se estava mais gente na lista, aliás, enviar 
um link pelo wetransfer para todos os membros é uma questão que tem de se começar a 
fazer. Mais, estes links têm prazos e quando foi tentar fazer o download o mesmo já tinha 
expirado o que leva depois a estas situações. Não está preocupado a esse nível de pormenores 
porque o Grupo da CDU está organizado como um coletivo e não com líderes nem nada disso, 
portanto, não teve condições para preparar nem acompanhar esse email pessoal que tem na 
Assembleia Municipal, disse.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, referiu que isto não é a 
primeira vez que acontece, o eleito João Dias não lê habitualmente os emails enviados pela 
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Assembleia Municipal, aconteceu o ano passado pela altura do 25 de Abril ao qual não se 
obteve qualquer resposta e este ano também já aconteceu.----------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda, acrescentou, se os eleitos bem se recordam, que por uma questão 
de facilidade e para tornar o processo mais rápido, comprometeu-se em enviar para um email 
de cada bancada a informação relativa a alguns casos especiais que necessitassem mais tempo 
de análise, mesmo antes de ser enviada a ordem de trabalhos, acontece que, neste caso 
específico até não foi assim, isto é, o link foi enviado para todos os eleitos e não apenas para 
os quatro mencionados. Sempre tem procurado responder a essa questão da falta de 
informação, tem feito um esforço para que a informação relativa às matérias do seus pelouro 
seja fornecida atempadamente e os serviços podem confirmar que têm indicação para facilitar 
toda a informação o mais rápida e amplamente possível, portanto, senhor eleito João Dias, 
fará ainda um maior esfoço para melhorar aquilo que tem vindo a ser melhorado, disse.--------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) disse que há aqui um equívoco porque o que ficou decidido e 
foi objeto de deliberação desta Assembleia foi que este tipo de documentos eram 
endereçados ao Grupo da Agricultura Intensiva e uma vez desativado, o que ainda não 
ocorreu, seria endereçado à Comissão de Regulamentos. Por outro lado, este grupo não pode 
reunir com uma ou duas semanas de antecedência, tem quer ser com mais tempo para poder 
trazer um parecer sobre estas matérias. Portanto, o envio que ocorreu por parte do 
secretariado da Assembleia Municipal não servia de nada para “alimentar” o trabalho deste 
grupo. Mais, foi por diversas vezes apelado para que estes planos fossem enviados antes da 
consulta pública, confirme-se o conteúdo das atas. Inclusivamente houve alguém que referiu 
que isto não deveria ter o tratamento idêntico a um Regulamento e na altura o que ele disse 
foi que efetivamente uma parte integrante é um Regulamento porque um plano desta 
natureza é constituído por duas peças, nomeadamente o regulamento e a cartografia 
vinculativa do plano, disse.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A Engenheira Ana Maria Ramôa, relativamente à questão da possibilidade de haver 
acompanhamentos semestrais, informou que estes planos que são sujeitos a Avaliação 
Ambiental, como é o caso deste em apreço, a Câmara Municipal é obrigada por lei a fazer um 
relatório de acompanhamento e monotorização anual para enviar à APA e às restantes 
entidades com responsabilidades ambientais específicas em função dos impactos gerados por 
cada um dos planos. Assim, fazendo a Câmara Municipal já esses relatórios anuais não há 
necessidade de se fazer relatórios semestrais para todos os planos, contudo, nalguns casos até 
se solicita que alguns dados sejam fornecidos semestralmente, portanto, se a Assembleia 
Municipal entender que é conveniente fazer-se esse relatório a meio daquilo que é obrigatório 
por lei, os serviços fá-lo-ão, disse.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito Paulo Nascimento (BE) referiu que muito do que ia dizer já foi dito essencialmente 
pelo Grupo da CDU. Salientou o facto de não se estar a falar de olivais e amendoais e referiu, 
nem que fosse pelo simbolismo da cultura que é, que o Bloco de Esquerda está muito 
interessado neste projeto e a olhar para ele com bastante atenção.-------------------------------------
Em seguida propôs o adiamento da votação deste PIER para uma próxima Assembleia 
Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, sugeriu à eleita Susana Correia que a Câmara 
Municipal apresente o relatório anual que remete para as entidades competentes e 
semestralmente forneça informações que possa ir apurando sem ser em forma de relatório, 
sugestão que foi aceite pelos eleitos.----------------------------------------------------------------------------- 
 
Em seguida a eleita Susana Correia e o eleito Miguel Quaresma ausentaram-se da sala.----------- 
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Colocado à votação foi o Plano de Intervenção no Espaço Rústico do Monte da Navarra 
aprovado por maioria com 2 votos contra das bancadas do BE e PSMCT e 13 abstenções das 
bancadas da CDU e do PSD.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Matias, Leonel Sousa (PSMCT) referiu que a 
sua posição nesta matéria foi um voto de protesto só para mostrar ao vereador Luís Miranda 
que as forças políticas representadas nesta Assembleia Municipal são cinco e não quatro, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

3.8. – Atualização de repartições de encargos:----------------------------------------------- 

 
Na passada reunião de Assembleia Municipal de 14 de dezembro de 2020 foi aprovada uma 
atualização da repartição de encargos prevista para a empreitada de reabilitação do Mercado 
Municipal de Beja, adjudicada à Lena Engenharia e Construções, S.A., pelo valor de 
1.980.000,00 € (s/IVA incluído), presumindo a possibilidade de executar apenas em 2020 cerca 
de dois meses de obra, distribuindo a sua execução financeira por 2021 e 2022. Neste 
momento verifica-se que a obra se encontra com um atraso significativo devido a alguns 
constrangimentos e factos imprevistos detetados, principalmente devido à inexistência de 
pavimento térreo adequado aos novos pavimentos e à destruição de elementos estruturais no 
interior dos talhos existentes, situações que implicam custos importantes que têm vindo a ser 
discutidos técnica e financeiramente mas que condicionaram naturalmente o desenvolvimento 
da obra durante estes últimos meses.----------------------------------------------------------------------------
Perante estes problemas, será expectável que a obra se prolongue por mais tempo durante 
2022, pelo que se propõe uma nova atualização da repartição de encargos para esta 
empreitada, transferindo para o próximo ano os valores que se indicam, determinados com 
base no cronograma financeiro da proposta adjudicada ajustado ao arranque da obra e 
considerando cerca de quatro a cinco meses de atraso da empreitada.---------------------------------
Deste modo, teremos para 2022, mais 416.866,84 € do que já estava previsto, correspondendo 
a um total para o próximo ano do seguinte montante (valores sem IVA incluído):----------------------
2022 ……………………………………………………………………………………………………………………. 778.573,31 € 
 
O eleito Paulo Nascimento (BE) colocou as seguintes questões:-------------------------------------------
Esta proposta trata-se apenas da passagem dos montantes de 2021 para 2022 ou vai haver um 
aumento de custos afetos à empreitada?-----------------------------------------------------------------------
Verificando-se um atraso na conclusão da obra para quando se prevê a conclusão da mesma? 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que aumentos de custos de obras 
podem ocorrer por vários motivos, há os reequilíbrios financeiros e há os trabalhos a mais, 
outras vezes há trabalhos a menos, ou seja, situações que estavam projetadas e que depois 
acabam por não ser necessárias, fazendo-se depois esses encontros.-----------------------------------
Pode adiantar que na zona da peixaria, que juntará a frutaria e as hortofrutícolas no lado 
oposto, o chão, que se pensava poder manter, não pode ser mantido e terá de ser todo 
substituído, portanto desse ponto de vista, vai haver aumento de custo que não consegue 
quantificar. Explicou também que os trabalhos a mais nunca podem ir além dos 10% do valor 
da empreitada contratada, o que se espera é não atingir essa percentagem e que haja também 
alguns trabalhos a menos que possam depois compensar.-------------------------------------------------
Relativamente ao término da empreitada a expetativa é que no final do ano 2022 a mesma 
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esteja concluída e não no verão de 2022 como estava projetado, porque a obra tem andado a 
um ritmo mais lento do que o esperado.------------------------------------------------------------------------ 
 
Colocada à votação foi a atualização de repartição de encargos relativa empreitada de 
reabilitação do Mercado Municipal de Beja, aprovada por unanimidade.------------------------------ 
 
Na sequência da adjudicação do empréstimo de longo prazo destinado ao financiamento da 
obra de reparação da Estrada Municipal entre Santa Vitória e Mina da Juliana  ao BPI, e de 
acordo com o novo plano de pagamentos apresentado, a aprovação da respetiva atualização 
de repartição de encargos:-------------------------------------------------------------- 
 

Ano Amortizações Juros Prestação – Capital + Juros 

2021 --- € 2.037,00 € 2.037,00 € 

2022 --- € 4.074,00 € 4.074,00 € 

2023 51.851,85 € 3.998,56 € 55.850,41 € 

2024 51.851,85 € 3.696,78 € 55.548,63 € 

2025 51.851,85 € 3.395,00 € 55.246,85 € 

2026 51.851,85 € 3.093,22 € 54.945,07 € 

2027 51.851,85 € 2.791,44 € 54.643,29 € 

2028 51.851,85 € 2.489,67 € 54.341,52 € 

2029 51.851,85 € 2.187,89 € 54.039,74 € 

2030 51.851,85 € 1.886,11 € 53.737,96 € 

2031 51.851,85 € 1.584,33 € 53.436,18 € 

2032 51.851,85 € 1.282,56 € 53.134,41 € 

2033 51.851,85 € 980,78 € 52.832,63 € 

2034 51.851,86 € 679,00 € 52.530,86 € 

2035 51.851,86 € 377,22 € 52.229,08 € 

2036 25.925,93 € 75,44 € 26.001,37 € 

Total 700.000,00 € 34.629,00 € 734.629,00 € 
 

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

3.9. – Proposta de ocupação de via pública para estaleiro de obra – Caixa 
de Crédito Agrícola Mútuo do Alentejo Sul, C.R.L.;---------------------------------------- 

 
A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alentejo Sul, CRL, apresentou uma proposta de 
estaleiro para a execução das obras no Largo Engenheiro Duarte Pacheco, nº 12, em Beja.-------
Após reunião com o vereador do pelouro foi apresentada uma retificação da planta de 
estaleiro para reduzir o número de lugares de estacionamento que ficam inviabilizados, 
garantindo espaço para a instalação da grua sem que esta tenha interferência com a antena de 
telecomunicações da PSP. Como o estaleiro fica instalado numa via de sentido único é 
necessário garantir que os veículos que descem do lado direito do Largo Engenheiro Duarte 
Pacheco tenham saída e também o acesso à travessa Almeida Garrett.---------------------------------
Na planta de estaleiro apresentada 8 lugares ficam inviabilizados devido à necessidade de criar 
vias de circulação alternativas, 2 lugares ficam no interior do estaleiro e uma máquina de 
pagamento do estacionamento tem que ser removida. Atendendo a que os lugares de 
estacionamento ocupados pelo estaleiro ou inviabilizados para a garantia da circulação estão 
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na presente data concessionados à empresa DataRede, que está a decorrer um concurso 
público para a concessão do estacionamento tarifado onde os 10 lugares de estacionamento 
que ficam inviabilizados fazem parte deste e que as máquinas existentes vão ser substituídas 
por máquinas novas sendo provável, face ao investimento a realizar, que a percentagem de 
22,99% das receitas que pertence à DataRede venha a ser aumentada a favor do 
concessionário, propõe-se que:------------------------------------------------------------------------------------
1. A Caixa de Crédito Agrícola assuma o pagamento correspondente a 22,99% à Câmara 
Municipal de Beja que o reverterá a favor do concessionário calculado da seguinte forma: 18 
meses x 22 dias úteis x 10 lugares x 5,30 €/lugar/dia x 22,99% = 4.825,00 €;--------------------------
2. Que o valor mencionado de 4.825,00 € seja atualizado em função da percentagem que faça 
parte do contrato assinado com o concessionário no âmbito do concurso público que se 
encontra a decorrer;--------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Que a Câmara Municipal de Beja prescinda da parte que lhe é devida, neste caso, que 
corresponde à percentagem de 77,01% e um valor de 16.162,86 €, atendendo a que se trata 
de uma obra de recuperação de um edifício no centro histórico;-----------------------------------------
4. Que a máquina seja removida pela Caixa de Crédito Agrícola na presença da DataRede e da 
Câmara Municipal de Beja;------------------------------------------------------------------------------------------
5. Que sejam realizadas marcações a tinta amarela dos lugares de estacionamento 
inviabilizados e dos sentidos de circulação e seja retificada a sinalização.------------------------------ 
 
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A eleita Ana Horta (PS) apresentou a nova redação da Moção – Pela exigência da 
concretização do investimento público necessário ao desenvolvimento do concelho e do 
distrito: (alterada em conjunto pelos grupos políticos)-----------------------------------------------------------
“Os problemas estruturantes no distrito de Beja e em concreto no concelho de Beja, 
continuam por concretizar apesar das promessas de diferentes governos.-----------------------------
Exemplos não faltam, sendo que o da mobilidade é o mais flagrante. Os eixos estruturantes 
previstos há décadas no Plano Rodoviário Nacional, como é o caso do IP8, continuam por 
concretizar, apresentando esta via uma degradação que para além dos impactos económicos e 
sociais no concelho põe em risco a segurança dos seus utilizadores.-------------------------------------
No que respeita à ferroviária não têm sido feitos os investimentos necessários, não 
aproveitando todo o potencial que a infraestrutura pode dar ao concelho, ao distrito e ao 
país.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Este desinvestimento traduz-se em prejuízos para o território não possibilitando a 
concretização necessária e articulada entre as diferentes modalidades de mobilidade, 
nomeadamente ferrovia, rodovia e aeroportuária.-----------------------------------------------------------
O aeroporto de Beja, apesar dos estudos, dos grupos de trabalho e do consenso na região 
quanto às soluções, necessita de estímulos para assumir uma opção estratégica efetiva para o 
desenvolvimento do concelho, da região e do país.-----------------------------------------------------------
Por outro lado, há muitos anos que os eleitos locais reivindicam a construção da segunda fase 
do Hospital de Beja. Sabendo que o atual Hospital precisa desse investimento, como pode ser 
comprovado pelo surgimento de contentores no recinto do Hospital, não só pelas exigências 
colocadas pela pandemia COVID-19, o que mostra que o edifício já não comporta as respostas 
necessárias, torna-se, pois, evidente que esta era uma reivindicação justa e necessária.-----------
A região e as suas instituições têm um património de luta, reivindicação e concertação de 
posições relativamente às exigências dos investimentos que são fundamentais e definidas 
como estruturais nos instrumentos de planeamento. Diferentes instituições de diferentes 
naturezas souberam unir esforços e voz para lutarem por essas reivindicações. Este trabalho e 
esforço de união reivindicativa não têm sido reconhecidos devido a dificuldades de ordem 
politico/económico, que revelam opções estratégicas que não têm favorecido o 
desenvolvimento do concelho.-------------------------------------------------------------------------------------
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Assim, a Assembleia Municipal de Beja, reunida a 28 de junho de 2021, exige:-----------------------
1. Que a Câmara Municipal de Beja continue a assumir um papel de exigência e luta nas 
reivindicações para o desenvolvimento do concelho e da região;-----------------------------------------
2. Do governo que:----------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1. Concretize os investimentos e as estratégias de desenvolvimento inscritas nos diversos 
instrumentos de planeamento;-------------------------------------------------------------------------------------
2.2. Garanta avanços em matérias de mobilidade para o concelho e para a região, 
nomeadamente concretizando importantes investimentos na rodovia e ferrovia;-------------------
2.3. Desbloqueie a concretização das medidas para valorização do Aeroporto de Beja;------------
2.4. Garanta um acompanhamento e intervenção para que o modelo de desenvolvimento em 
execução seja efetivado e não hipoteque o futuro do concelho, da região e das suas 
populações.”, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação foi a Moção aprovada por unanimidade.--------------------------------------------- 
 
O eleito João Dias (CDU) apresentou a seguinte Declaração de Voto:------------------------------------
“O Grupo político da CDU apresentou a Moção – Pela exigência da concretização do 
investimento público necessário ao desenvolvimento do concelho e do distrito.---------------------
O texto desta moção foi substancialmente alterado, pelos restantes grupos políticos 
representados na Assembleia Municipal de Beja no sentido de se conseguir um texto de 
consenso.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Grupo político da CDU votou favoravelmente a moção privilegiando assim o consenso em 
torno de matérias tão importantes para o concelho, contudo mantemos a nossa apreciação de 
que os sucessivos Governos não têm querido concretizar o que a região e o concelho 
reclamam e necessitam.----------------------------------------------------------------------------------------------
Mais, reafirmamos, que nestes anos de gestão PS na autarquia de Beja ficou bastante claro de 
que tudo não passou de uma estratégia eleitoral que em 2017, tudo prometeram e afinal não 
passou de mais um logro a que o PS já nos vai habituando. Ficou provada a falácia do PS de que 
a região beneficiaria com um aumento da influência do PS a nível regional, associada ao 
exercício do Governo pelo Partido Socialista, serviu apenas de caça ao voto. Não trouxe 
benefícios à região, pelo contrário silenciou a sua capacidade reivindicativa e anulou as frentes 
institucionais de afirmação da região. As estruturas regionais lideradas pelo Partido Socialista 
estão hoje manietadas face aos ditames, interesses e estratégias governativas centrais. Não 
são uma voz de reivindicação do concelho e da região junto do poder central, providenciam 
antes o palco para o desfile de governantes pela região.”, disse.----------------------------------------- 
 
 

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.----------- 
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A Mesa, 

 

 
 
 
 
 

Aprovada por maioria com 4 abstenções 

em sessão ordinária realizada em 13 de 

setembro de 2021. 

 


