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Ata número quatro, relativa à sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal de Beja realizada a trinta de agosto 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 do Presidente da Junta de Freguesia 
de Santa Clara de Louredo (Luís Miguel da Silva Gaspar) pelo seu substituto legal, Vitória Emília 
São Pedro Leandro, nos termos do artigo 18º, nº 1, alínea c) da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Estiveram presentes os(as) senhores(as) Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova, Carla de 
Jesus Pereira Barriga, José Álvaro Guerreiro Pereira, 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, Pedro Manuel Vigon Manso Frazão, Cristina Maria da Trindade Ferreira Barata, 
Gina Alice Esteves Quental Mateus, Abílio Joaquim Teixeira, Jacinto Manuel Cristina Franco, 
Silvestre do Calvário Troncão como Presidente da Junta de Freguesia de Baleizão, Vítor Manuel 
Ramires Morais Besugo como Presidente da Junta de Freguesia de Beringel, Maria Lucília 
Pereira Simão Rosa como Presidente da Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, Jorge Miguel 
Raposo da Mata como Presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Neves, Vitória 
Emília São Pedro Leandro como substituta do Presidente da Junta de Freguesia de Santa Clara 
de Louredo, Leonel de Jesus Rato Sousa como Presidente da Junta de Freguesia de São Matias, 
Carlos Manuel Castilho Casimiro como Presidente da União de Freguesias de Albernoa e 
Trindade, Sérgio Manuel Nunes Engana como Presidente da União das Freguesias de Salvada e 
Quintos, António Mestre da Silva Ramos como Presidente da União das Freguesias de Beja de 
Salvador e Santa Maria da Feira, Jorge Manuel Marques Parente como Presidente da União das 
Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João Baptista, 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, Antónia Luísa Ferro da Silva, falta que lhe foi relevada por ter 
sido considerada justificada.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Estiveram também presentes o senhor Presidente da Câmara, Paulo Jorge Lúcio Arsénio e os 
senhores vereadores(as), Luís Alberto da Silva Miranda, Ana Marisa de Sousa Martins 
Saturnino, Arlindo José Clemente Morais, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado e Sónia 
Maria Horta do Calvário.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Seguiu-se o ponto 1 da ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------- 
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1. – Período de Intervenção do Público;---------------------------------------------------------- 

 
O munícipe Jorge Almeida residente na freguesia de Salvador, numa pequena quinta onde tem 
a sua habitação permanente, fez a seguinte exposição:-----------------------------------------------------
Em junho deste ano, começou a verificar trabalhos de terraplanagem e ripagem de um terreno 
contíguo com o seu e logo percebeu que ali irá ser instalado um olival superintensivo.------------
Perante isto, fez uma exposição que entregou dia 22 de junho nos serviços técnicos da Câmara 
Municipal de Beja, dando conhecimento desta situação. Os trabalhos foram evoluindo e, em 
julho, dirigiu-se novamente aos serviços técnicos para ter obter mais informação. Afinal, não 
tinha sido ainda tomada qualquer diligência sendo informado que iriam contatar o proprietário 
que, no caso, nem sequer é proprietário mas sim arrendatário.-------------------------------------------
Neste momento os sistemas de rega já estão instalados e mais dia, menos dia, está o olival 
também instalado a 20 metros da sua habitação. Referiu que as oliveiras não são o problema, 
o problema são as sucessivas desinfeções que este tipo de cultura leva e que põe em causa a 
qualidade de vida de quem ali vive.-------------------------------------------------------------------------------
Apelou à Câmara Municipal ou a quem de direito, que com alguma celeridade, tome medidas 
ou faça algum tipo de negociação com o arrendatário daquele terreno.-------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda referiu ter conhecimento da entrada da exposição do senhor Jorge 
que foi despachada para os serviços, o parecer técnico já foi emitido mas, neste momento, não 
sabe se já foi transmitido ao arrendatário do terreno, contudo, irá verificar o ponto da situação 
para depois dar uma resposta.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de aprovação da 2ª Revisão ao Orçamento de 2021;---------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que a presente Revisão tem como 
objetivo a criação de uma rubrica no orçamento, com uma dotação de 242.000,00 €, para se 
poder transferir a comparticipação deste ano do Município de Beja relativa à construção do 
novo aterro da RESIALENTEJO, que terá um custo de 2.000.000,00 €, conseguidos através do 
aumento de capital social da empresa aprovado por unanimidade em Assembleia-Geral. Em 
2022 será transferida uma verba idêntica e, em 2023 e 2024, será transferida a restante verba 
para perfazer os 804.000,00 €, montante que cabe ao Município de Beja.----------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos foi a 2ª Revisão ao 
Orçamento de 2021 colocada à votação e aprovada por maioria com 15 abstenções das 
bancadas da CDU, BE e PSMCT.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

2.2. – Proposta de aprovação do Relatório de Gestão Consolidado do 

Município de Beja relativo ao ano 2020;--------------------------------------------------------- 

 
Nos termos do artigo 75º da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro, com as alterações que lhe 
foram introduzidas, os municípios, as entidades intermunicipais e as suas entidades 
associativas, devem apresentar contas consolidadas com as entidades detidas ou participadas.  
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O Grupo Autárquico é composto por um município, uma entidade intermunicipal ou uma 
entidade associativa municipal e pelas entidades controladas, de forma direta ou indireta, 
considerando-se que o controlo corresponde ao poder de gerir as políticas financeiras e 
operacionais de uma outra entidade a fim de beneficiar das suas atividades.-------------------------
Deverão ainda ser consolidadas, na proporção da participação ou detenção, as empresas locais 
que, de acordo com o artigo 7º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, última versão atualizada 
Lei nº 2/2020, de 31 de março, integrem o setor empresarial local e os serviços 
intermunicipalizados, independentemente da percentagem de participação ou detenção do 
município.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplica-se também o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas 
(SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de novembro, nomeadamente a 
Norma de Contabilidade Pública 22 Demostrações Financeiras Consolidadas e Norma de 
Contabilidade Pública 26 Contabilidade e Relato Orçamental.---------------------------------------------
As Demonstrações Financeiras consolidadas devem ser elaboradas e aprovadas pela Câmara 
Municipal, de acordo com o estabelecido no artigo 76º da Lei nº 73/2013, e submetidas à 
apreciação da Assembleia Municipal no mês de junho do ano seguinte àquele a que respeitam, 
sendo posteriormente publicitada de harmonia com o previsto no artigo 79º da mesma lei.-----
Prorrogação do prazo Tribunal de Contas:-----------------------------------------------------------------------
“É entendimento do Tribunal de Contas que o termo do prazo para apresentação de contas 
consolidadas pelas entidades abrangidas pelo artigo 2º do Decreto-Lei nº 6-D/2021, de 15 de 
janeiro, é o dia 31/8/2021. Tal entendimento resulta da manutenção em vigor, até 30 de junho 
de 2021, do nº 1 do artigo 4º da Lei nº 1-A/2020, de 19 de março – por força do disposto na 
alínea b) do mencionado artigo 2º do Decreto-Lei nº 6-D/2021 –, preceito este que deve ser 
conjugado com a segunda parte do nº 4 do artigo 52º da LOPTC e com o nº 5 do artigo 65º do 
Código das Sociedades Comerciais.”------------------------------------------------------------------------------
Para uma melhor apreciação, são apresentadas determinadas variáveis, as consideradas mais 
significativas, da gestão municipal, cujos valores são comparados em alguns casos, com a 
execução em período homólogo do ano anterior.-------------------------------------------------------------
Dada a alteração ao normativo contabilístico a 01 de janeiro de 2020, POCAL para SNC-AP, a 
comparabilidade de algumas rúbricas não foi possível, pois existe uma alteração significativa 
nos mapas de apoio à execução orçamental e patrimonial.-------------------------------------------------
Por outro lado, a atividade desenvolvida no decurso do ano de 2020, foi reflexo de todas as 
dificuldades causadas pela Pandemia COVID-19, que direta ou indiretamente, interferiram na 
produtividade e no desempenho.----------------------------------------------------------------------------------
O perímetro de consolidação do Município de Beja engloba, para além do próprio Município, 
as seguintes entidades: Município de Beja (entidade mãe); EMAS, Empresa Municipal de Água e 
Saneamento de Beja, E.M. e Resialentejo – Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M..--------
EMAS:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, E.M. – EMAS, situada na Rua Conde da 
Boavista, 16, 7800-456 Beja é uma pessoa coletiva pública, constituída em setembro de 2002, 
como empresa municipal, nos termos da Lei nº 58/98 de 18 de agosto, dotada de 
personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sujeita à 
superintendência da Câmara Municipal de Beja situada na Praça da República, 7800-427 Beja. 
A empresa tem como objeto principal a exploração das seguintes atividades de interesse geral: 
distribuição de água, drenagem de águas residuais e drenagem de águas pluviais.------------------
A EMAS E.M. tem com missão a gestão e exploração dos sistemas públicos de captação, 
tratamento e distribuição de água para consumo doméstico e a gestão e exploração dos 
sistemas públicos de drenagem e tratamento de águas residuais comunitárias, num quadro de 
sustentabilidade económica, social e ambiental, visando a melhoria da qualidade de vida dos 
cidadãos e contribuindo para o desenvolvimento socioeconómico da região.-------------------------
RESIALENTEJO – TRATAMENTO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS – E.I.M.:--------------------------------------
A AMALGA – Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão do Ambiente foi constituída 



 

Página 4 de 16 
 

em 28 de fevereiro de 2000, tendo em 18 de junho de 2004 criado a Resialentejo – Tratamento 
e Valorização de Resíduos, E.I.M. para gerir o Sistema de Tratamento e Valorização de Resíduos 
Sólidos Urbanos (RSU) do Baixo Alentejo. Em julho de 2012, em virtude de uma reestruturação 
jurídico-legal a AMALGA incorporou a Resialentejo, através de um processo de fusão, tendo 
adotado a denominação social da Resialentejo – Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M..-
A Resialentejo dá destino final aos resíduos indiferenciados (resíduos que não são separados) 
provenientes da recolha municipal e dos materiais recicláveis depositados nos 
ecopontos/ecocentros e da recolha municipal dos concelhos de Almodôvar, Barrancos, Beja, 
Castro Verde, Mértola, Moura, Ourique e Serpa (seus acionistas).-----------------------------------------
A empresa gere ainda o Parque Ambiental de que é proprietária, com uma área de 143ha, 
onde tem reunidas as suas principais infraestruturas de tratamento e processamento de 
resíduos, a saber: 1 Aterro Sanitário; 1 Centro de Triagem; 1 Unidade de Triagem de Vidro; 1 
Ecocentro e 1 Centro de Receção e Triagem de REEE.--------------------------------------------------------
Para além das infraestruturas instaladas no Parque Ambiental, a Resialentejo tem ainda 5 
Estações de Transferência/Ecocentros (Beja, Barrancos, Castro Verde, Mértola e Serpa).---------------
No final de 2014 ficou concluída a empreitada de construção da Unidade TMB que irá 
processar parte dos resíduos produzidos nos municípios associados da RESIALENTEJO.--------------
Evolução da gestão do conjunto de sociedades:--------------------------------------------------------------
Município de Beja:----------------------------------------------------------------------------------------------------
No decurso do ano de 2020, o orçamento municipal obteve as seguintes taxas de execução:----
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

A taxa de execução da receita foi de 87,08%. Relativamente à despesa a mesma foi de 
82,12%.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Previsão da evolução futura do conjunto das entidades que compõem o perímetro de 
consolidação:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Não existem previsões de alterações relevantes no que se refere a este ponto.----------------------
Factos relevantes ocorridos após o encerramento do ano:------------------------------------------------
Não ocorreram factos relevantes.---------------------------------------------------------------------------------
Resultado Líquido do exercício:------------------------------------------------------------------------------------
Através da análise dos diferentes mapas apresentados verifica-se:--------------------------------------
a) O Município de Beja apresenta um Resultado Líquido do Exercício de 2020, no montante de 
4.398.185,87 €;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) A EMAS apresenta um Resultado Líquido do Exercício de 2020, no montante de 68.884,54 €;-
c) A Resialentejo apresenta um Resultado Líquido do Exercício de 2020, no montante de 
130.228,78 €.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em termos consolidados o resultado líquido do exercício cifra-se em 4.383.236,77 €.-------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu muito rapidamente que este Relatório 
é o primeiro que se apresenta no âmbito do novo sistema de contabilidade da administração 
pública, o SNC-AP, o que criou uma dificuldade de elaboração substancialmente maior do que 
nos anos anteriores, assim, quis deixar desde logo uma nota para a Divisão de Administração 
Financeira da Câmara Municipal de Beja e para o Revisor Oficial de Contas que foram 
absolutamente preponderantes na elaboração do mesmo.------------------------------------------------
Acrescentou que, face a relatórios anteriores, existe uma alteração nos normativos relativos ao 
IMI, pelo que neste relatório já está incorporada a receita expetável do imposto 
correspondente a 2021, que são cerca de 3.500.000,00 €, daí o resultado líquido ser no 
montante acima apresentado.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos foi o Relatório de Gestão 
Consolidado do Município de Beja relativo ao ano 2020 colocado à votação e aprovado por 
maioria com 17 abstenções das bancadas da CDU, PSD, BE e PSMCT.------------------------------------ 

 
 

2.3. – Certificação Legal das Contas Consolidadas e Parecer do Revisor 
Oficial;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O Revisor Oficial de Contas, Dr. Carlos Grenha, colocou-se desde logo à disposição para prestar 
os esclarecimentos necessários que a Assembleia Municipal entenda por convenientes, 
contudo, não quis deixar passar em claro que o ano de 2020 foi um ano de transição e o 
Município de Beja teve, do seu ponto de vista, uma tripla transição, isto é, um novo Chefe de 
Divisão com todas as dificuldades que isso acarreta, um novo sistema de normalização 
contabilística com critérios e aspetos técnicos diferentes bem como todo o mapeamento 
associado a esse novo sistema, daí dirigir uma palavra de apreço pela cooperação e capacidade 
de adaptação da DAF que, embora não tenha feito aquele trabalho que obviamente um Revisor 
gostaria de ter até porque existem algumas reservas infelizmente que constam na certificação 
e que certamente serão uma preocupação durante este exercício por parte da Divisão em 
procurar suprir as mesmas, fez o melhor trabalho possível, no espaço de tempo possível, tendo 
em conta as circunstâncias de se estar ainda maioritariamente em teletrabalho o que 
dificultou bastante as conclusões do mesmo.------------------------------------------------------------------
A certificação tem cinco notas, todas perfeitamente normais num Município, a primeira das 
quais está relacionada com a inventariação dos ativos fixos tangíveis e propriedades de 
investimentos do município associados também às concessões de serviço público que este 
detém com a EMAS, e não só, relativamente a águas e outros serviços que estão 
concessionados a entidades terceiras e que este novo regime contabilístico obriga a um 
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esforço adicional por parte do reconhecimento nas contas, matéria sobre a qual, quer os 
serviços, quer os Revisores, se vão debruçar bastante no exercício de 2021 para procurar 
resolver.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A segunda situação é recorrente e está relacionada com a contabilidade analítica ou 

contabilidade de gestão, matéria que já está a ser trabalhada pelos serviços e que espera 
poder ficar resolvida brevemente.---------------------------------------------------------------------------------
A terceira situação também é recorrente e advém de anos anteriores, está relacionada com a 
insuficiente informação ao nível das provisões para riscos e encargos, isto é, processos judiciais 
que existem contra o Município de Beja e para os quais devem ser constituídas as respetivas 
provisões de acordo com as expetativas jurídicas associadas a cada um e portanto também se 
está a trabalhar para que isso neste exercício fique resolvido.---------------------------------------------
O ponto quatro está relacionado com os subsídios ao investimento, que até aqui têm vindo a 
ser reconhecidos pelo Município numa ótica de caixa, em detrimento da ótica da 
especialização ou do acréscimo que devem ser atendidos neste Sistema de Normalização 
Contabilística e, portanto, sempre que é firmado um subsídio ou um investimento entre o 
Município de Beja e uma entidade terceira, logo que exista a boa expetativa do cumprimento 
dessa subsidiação, ela deve ser reconhecida nas contas independentemente do seu 
recebimento imediato.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Finalmente uma reserva relacionada com a EMAS e com o processo de inventariação, 
valorização e reconciliação dos bens propriedade da empresa que também não está concluído 
e, como tal, esse processo transparece para a certificação das contas consolidadas.----------------
Chamou ainda a atenção que por ser o primeiro exercício que utiliza o SNC-AP, estas contas 
consolidadas não contém números comparativos pelo que terá de haver alguma 
condescendência nesta matéria uma vez que por não serem comparáveis não se conseguem 
analisar números. Em 2021 já haverá esses números comparativos em relação a 2020, disse.---- 
 
Foi tomado conhecimento do Parecer e a Certificação Legal de Contas, elaborado por Oliveira, 
Reis & Associados, SROC, Ldª.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Proposta de aprovação da Estratégia Local de Habitação do 
Concelho de Beja;----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE) apresentou a seguinte proposta de adiamento do ponto 2.4 da 
Ordem de trabalhos referente à Aprovação da Estratégia Local de Habitação do Concelho de 
Beja:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Considerando que:---------------------------------------------------------------------------------------------------
1) O assunto a que se refere este ponto da ordem de trabalhos não se reveste de especial 
urgência, nem tem como objetivo o cumprimento de qualquer prazo legal ou outro, não 
assumindo consequentemente especial necessidade de rápida aprovação;----------------------------
2) Pelo contrário, trata-se de matéria que necessita de análise e reflexão aprofundada que não 
se coaduna com o momento escolhido para a sua realização, uma vez que nos encontramos 
em período de campanha eleitoral, sendo que serão novo/as eleito/as a acompanhar um 
processo que se prolongará no tempo, conforme definido nos diversos pontos do artigo 22º da 
Lei de Bases da Habitação (Lei nº 83/2019, de 03 de setembro) a propósito da “Carta Municipal de 
Habitação” de que pensamos deve fazer parte a estratégia local de habitação;----------------------
3) Quando o/as eleito/as tiveram conhecimento do documento que se pretende aprovar nesta 
reunião, através de email enviado pelo senhor Vice-Presidente no dia 27 de julho deste ano, 
seguiu a seguinte informação que se transcreve “Junto se envia em anexo a proposta de 
Estratégia Local de Habitação de Beja, a qual deverá ser apreciada e votada na reunião de 
Câmara de 04 de agosto de 2021. Caso a proposta mereça aprovação da Câmara o Executivo 
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promoverá reuniões com todos os Grupos Políticos representados na Assembleia Municipal, 
para apresentação e esclarecimento da proposta, que deverá ser apreciada e votada na 
próxima Assembleia Municipal”. Tais reuniões nunca se concretizaram, ficando, portanto, o/as 
eleito/as impossibilitados de participar no debate que o próprio executivo entendia profícuo;--
4) Na reunião de Câmara do passado dia 04 de agosto (de acordo com o teor da ata constante do 

site do Município que se transcreve) “O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou 
que o executivo quer chamar todos os grupos políticos representados na Assembleia Municipal 
antes de submeter o assunto à Assembleia Municipal extraordinária que se realizará em 
agosto quando a ELH for aprovada em reunião de câmara. É de facto um documento complexo, 
apreciado pelo IHRU algumas vezes até se chegar à versão final, implica financiamento elevado 
e um esforço de tesouraria num curto período por parte da autarquia na ordem dos 
2.500.000,00 € sensivelmente, que obrigará a olhar para o próximo mandato com algum 
cuidado porque isto vai absorver uma parte substancial dos recursos do município”. Como se 
referiu acima, tais reuniões nunca se concretizaram;---------------------------------------------------------
5) O capítulo VIII da referida Lei de Bases da Habitação refere nos artigos 52º e 53º os direitos 
de informação, sendo que no ponto 2 do artigo 53º é estabelecido que “O Estado, as regiões 
autónomas e as autarquias locais promovem a participação ativa dos cidadãos e das suas 
organizações na conceção, execução e avaliação dos programas públicos de habitação”. Tanto 
quanto sabemos, o documento nem sequer foi colocado em discussão pública.---------------------
Assim, os deputados municipais do Bloco de Esquerda e do Movimento Por São Matias Com 
Todos, propõem:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Que o ponto 2.4. constante da convocatória da presente reunião extraordinária de Beja seja 
objeto de análise, debate e eventual aprovação em próxima reunião da Assembleia Municipal 
de Beja, tendo em consideração os itens acima referidos.”, disse.---------------------------------------- 
 
A eleita Susana Correia (CDU) fez a seguinte intervenção sobre a intenção de voto relativa à 
Proposta de aprovação da Estratégia Local de Habitação do Concelho de Beja:----------------------
“A opção de voto da CDU depende fundamentalmente de apurar se o assunto a que se refere 
este ponto da ordem de trabalhos se reveste claramente de urgência, na medida em que pode 
condicionar projetos de investimento, particularmente de IPSS’s, entidades associativas e 
particulares envolvidos diretamente ao nível das problemáticas da habitação.-----------------------
Isto porque, mais uma vez, este executivo ou “dormiu na forma”, ou pura e simplesmente não 
pretende discutir estes assuntos com os eleitos municipais e, eventualmente, com outros 
agentes do território, por certo interessados em analisar estas importantes temáticas, ou, 
ainda, adotou uma agenda puramente eleitoralista, tal como aconteceu, nomeadamente, com 
obras que executou à pressa, que, sendo necessárias, pretendem lançar um manto de 
subjetividade sobre os eleitores, para ofuscar a inépcia do mandato, cujo padrão assenta em 
fracas dinâmicas de execução, principalmente obras novas, sendo que as poucas que 
realizaram se arrastaram por uma eternidade, sacrificando interesses de moradores, 
munícipes e agentes económicos e sociais.---------------------------------------------------------------------
Por outro lado, o procedimento em si de elaboração deste instrumento de ordem estratégica, 
não respeita minimamente o enquadramento técnico, processual e político, dado que a 
própria Lei de Bases da Habitação (Lei nº 83/2019, de 03 de setembro) tem implícito o 
apuramento de uma estratégia local de habitação, a partir necessariamente de processos de 
concertação local com eleitos e outros intervenientes nesta temática, que também é objeto de 
planeamento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mas, o PS de Beja manda todos os princípios de planeamento borda fora, ao não alargar estes 
processos de participação aos eleitos na Assembleia Municipal; aliás como é costume também 
relativamente a outros processos em outros domínios de intervenção municipal.-------------------
Ou seja, nestes processos fica um rasto pleno de demagogia, tendo em conta as declarações 
públicas do Sr. Presidente e restantes membros do executivo, de propagandearem formas de 
atuação que depois não têm consequências práticas ao nível daquilo que são os 
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procedimentos de execução seguidos.---------------------------------------------------------------------------
Perante este cenário de fundo e tendo em consideração que se trata de uma assembleia 
extraordinária, o ónus da questão é transferido para a oposição que, ao evocar a necessidade 
de retirar da ordem de trabalhos este ponto para cumprir preceituados legais, analisar e 
discutir as propostas a partir de um diálogo democrático e construtivo, passa a ser 
considerada, segundo aquilo que a gíria consagrou, como a força de bloqueio à concretização 
de medidas justas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Esta postura e práticas só desguarnecem a democracia e o funcionamento democrático das 
instituições, porque são meros estratagemas de chantagem política para despoletar 
subjetividades assentes em falsidades e enganos, com o propósito de retirar de modo 
especulativo dividendos políticos de curto prazo.-------------------------------------------------------------
Para além destas questões e relacionados com elas, no âmbito dos conteúdos enviados, há 
aspetos sobre a caracterização demográfica que, embora correspondam, no essencial, à 
realidade socioeconómica constatável no último decénio, seria importante que evidenciassem 
certas análises sobre as questões habitacionais, ao nível da ponderação de pressupostos de 
influência, de natureza explicativa, passíveis de poder vir a condicionar o conjunto de 
elementos de fundamentação das opções traçadas na presente estratégia. Esta perspetiva de 
apreciação associada ao facto de ter sido analisada estritamente a temática dos rendimentos, 
sem que tivesse sido considerado em linha de análise, mesmo que a título complementar, o 
poder de compra, principalmente em termos de estrutura, posicionamento do concelho e 
evolução, bem como a oferta de emprego e a rigidez deste mercado, e ainda as características 
em Beja do imobiliário, determina que o quadro de avaliação poderia ter sido mais abrangente 
e profundo, permitindo um diagnóstico mais ajustado às condições de base que fundamentam 
a procura de habitação e, por sua vez, as respetivas condições de acesso.-----------------------------
Por este conjunto de justificações, a CDU está inclinada para votar favoravelmente a retirada 
do ponto da ordem de trabalhos, salvo se em causa estiverem ameaçadas aprovações ou 
candidaturas de projetos de investimento concretos por parte de IPSS’s, entidades associativas 
e particulares envolvidos diretamente ao nível das problemáticas da habitação, sendo que 
neste caso e de forma muito sacrificada se irá abster na votação, pelo que aguardamos que o 
executivo preste os esclarecimentos que acabámos de referir.”, disse.--------------------------------- 
 
A eleita Fernanda Pereira (PSD) fez a seguinte intervenção:------------------------------------------------
“O facto de hoje ser aqui trazida a ELH insere-se na necessidade de ter um enquadramento 
estratégico e legal para permitir a candidatura a fundos comunitários que permitirão recuperar 
parte do parque habitacional, bem como a eventual construção de habitações.---------------------
O Programa 1º Direito irá permitir essas candidaturas, mas não poderá ser a única forma de 
apoio, na medida em que se destina a todos os municípios e daquilo que é publico grande 
parte das verbas senão quase a sua totalidade, estão desde já comprometidas, bem sabe que 
poderão ser reforçadas mas, à partida e como dado de discussão parece-lhe que se poderia ter 
ponderado outro timing.---------------------------------------------------------------------------------------------
Aqui temos o primeiro problema pelo que colocou as seguintes questões:----------------------------
Não poderia o executivo ter agilizado este diagnóstico e Estratégia Local de Habitação para o 
concelho de Beja de forma mais célere, e este assunto ter recebido outro tipo de atenção por 
parte das diferentes forças políticas, bem como as entidades que estão em condições de se 
candidatar, o terem feito de forma mais ajustada no tempo?----------------------------------------------
Também em termos metodológicos a questão do tempo não é despiciente, isto é, estamos 
aqui a discutir um documento elaborado maioritariamente com base em dados de 2001 a 
2011. Não é que a realidade seja muito diferente mas seguramente é diferente. Acontece que 
estamos em 2021 e pese embora ainda não seja definitivos, existem dados provisórios dos 
Censos 2021.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao calendário, hoje, 30 de agosto de 2021, está a discutir-se um documento que 
é estratégico e cujos efeitos, de acordo com a própria legislação têm de estar concluídos em 
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2026, o que deixa os eleitos numa posição muito complicada de rejeitar ou não uma proposta 
para a resolução de um problema pelo que deixa nas mãos do senhor Presidente alguns 
esclarecimentos que os ajudem a decidir.”, disse.------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, começou por referir relativamente aos trechos 
da ata que a eleita Gina Mateus leu sobre a sua intervenção na reunião de câmara, também 
poderia ter extraído outras coisas que disse sobre a Estratégia Local de Habitação, desde logo, 
quando a CDU pediu que fosse adiada a discussão para reunião seguinte, solicitação que o 
executivo acedeu para que os vereadores estudassem melhor o documento e ganhassem duas 
semanas para poder decidir o seu voto em consciência e fizeram-no, na reunião de 18 de 
agosto, abstendo-se sem colocar grandes referências a não ser quanto ao financiamento da 
própria Estratégia Local de Habitação.---------------------------------------------------------------------------
Também nunca ouviram dizer da parte deste executivo que a Assembleia Municipal e os 
partidos da oposição são uma força de bloqueio, alguém aqui tirou conclusões erradas 
precipitadamente. O PS é por definição um dos partidos fundadores da democracia portuguesa 
é um partido da esquerda democrática e portanto não entende que Tribunais Constitucionais, 
Presidentes da República ou Assembleias Municipais onde não tenha maiorias absolutas são 
forças de bloqueio.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Quis deixar também bem claro que cada um tem de assumir as suas responsabilidades, como o 
executivo fez, por exemplo, na agregação das águas em baixa, onde entende que a CDU 

prejudicou o Concelho de Beja em 18.000.000,00 € quando reprovou o Contrato de Gestão 
Delegada. Mas também aqui, na altura, se suspeitou que os socialistas estariam nas costas a 
preparar um esquema qualquer para contornar a situação e a votação da Assembleia 
Municipal na tentativa de encontrar um caminho artificial para chegar à decisão que foi 
reprovada, pois não, porque encontrar subterfúgios para eventualmente fazer pela calada de 
forma diferente aquilo que a Assembleia Municipal decide, não é o seu caminho nem a sua 
forma de estar na vida.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à Estratégia Local de Habitação em si e sobre as questões concretas que a eleita 
Fernanda Pereira colocou, informou que há uma entidade que é parceira numa parte da 
resolução dos problemas de Beja que esta Estratégia propõe, nomeadamente a Santa Casa da 
Misericórdia que tem uma participação com 67 habitações.-----------------------------------------------
Acrescentou que esta não é a ELH perfeita e que também não vai resolver todos os problemas 
habitacionais do Município de Beja, deixou isto bem claro na reunião de câmara, é a ELH 

possível. Esta ELH vem nesta data à Assembleia Municipal porque foi finalizada em julho, uns 
dias antes de ter sido enviada aos eleitos, uma vez que o IHRU considerou que aquilo que a 
Improveconsult – Consultoria e Estudos, Ldª forneceu depois de trabalhados os dados que a 
Câmara Municipal e que os serviços técnicos foram fornecendo, tinha algumas incorreções que 
iriam obstaculizar a aprovação e assinatura de contrato entre a Câmara Municipal e o IHRU, 
portanto, a Estratégia teve de ser refeita duas ou três vezes até se ter a certeza que a mesma 
iria ser aprovada, certeza que agora tem. Poderão dizer eventualmente que é uma Estratégia 
pouco ambiciosa, Odemira por exemplo tem uma ELH de 90.000.000,00 €, mas o certo é que o 
financiamento a 100% não está garantido, o que está garantido à partida é um financiamento 
de 40% que pode ir no limite até 100% se a Estratégia for executada até 31 de dezembro de 
2026 e aí de facto o tempo conta, porque temos esta Assembleia hoje, teremos outra dia 13 
de setembro e depois só haverá Assembleia já com os novos órgãos autárquicos eleitos e, uma 
coisa que não acredita, é que o novo executivo faça uma nova Estratégia porque isso implica 
mais um ou dois anos e é claramente perder a oportunidade de Beja entrar no “comboio” das 
ELH, portanto, ou se trabalha sobre esta, ou se trabalha sobre esta com pequenas alterações 
ou o Município de Beja ficará definitivamente de fora.------------------------------------------------------
Entendem que esta Estratégia vem aliviar a pressão sobre a habitação que neste momento 
existe me Beja, são cerca de 200 casas entre recuperadas e novas com um investimento na 
ordem dos 25.000.000,00 €, em que 11.000.000,00 € estão garantidos nos tais 40% a fundo 
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perdido a que se juntarão depois outros 12.000.000,00 € de financiamento bonificado com 
juro praticamente 0% e 2.500.000,00 € da tesouraria da Câmara Municipal de Beja divididos 
por cinco anos. Este é o pior cenário, qualquer outro é mais favorável, ou seja, o executivo está 
a pôr o pior cenário, aquele em que o financiamento do Município é o mais pesado e oneroso--
Senhores eleitos, estar a decidir isto em 2022, será muito tarde e portanto terá de haver uma 
decisão relativamente a este documento hoje ou no próximo dia 13 existindo apenas dois 
caminhos, aprovar ou rejeitar, mas naturalmente que a última palavra é da Assembleia 
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terminou dizendo que já tinha saudades e há muito tempo que não ouvia um discurso da 
velha escola comunista porque não há de facto forças de bloqueio na Assembleia Municipal.--- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) começou por dizer ao senhor Presidente da Câmara que 
muito se honra de ter um discurso passadista porque isso é honrar o seu pai e o seu avô, 
ambos presos nos cárceres do fascismo, portanto, sobre isso, muito se honra para além 
considerar desnecessário esse tipo de comentários que em nada engrandecem a democracia 
portuguesa sobretudo em período de profunda crise ético moral e política.---------------------------
Relativamente a esta matéria, referiu em primeiro lugar que uma atitude de planeamento 
precisa de facto de maturação e que todas as entidades participem nela porque de outra 
forma temos um planozinho feito à medida de quem o promove. Os instrumentos de gestão 
territorial de hoje não assentam nestes pressupostos, basta consultar todos os 
enquadramentos legais sobre estas matérias. Quem tem visto amplamente os debates verifica 
que há municípios que já aprovaram estas Estratégias há mais de seis meses, portanto, quando 
se diz que alguém dormiu na forma é porque efetivamente dormiram na forma uma vez que 
não foi só agora que estes processos foram colocados à discussão.--------------------------------------
Depois, por um lado, esta discussão não pode ser só a nível dos eleitos, é uma discussão que as 
forças políticas têm o direito de internamente o fazer, isto é, ele próprio não tem qualquer 
legitimidade perante o seu partido ou coligação de discutir isoladamente estas questões e, ao 
contrário do que o PS diz, a CDU não assenta basicamente em proclamações mas sim em 
realidades efetivas de funcionamento, portanto, pode ser muito antidemocrático mas não 
toma decisões sem primeiro consultar, nomeadamente as organizações locais, neste caso em 
concreto o PCP.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por outro lado, o senhor Presidente não enunciou nenhum esclarecimento relativamente ao 
que foi solicitado pelo Grupo da CDU, inclusivamente, a própria intervenção da sua camarada 
Susana Correia apontou a hipótese de viabilizar o documento na condição de saber com 
precisão em que estado está a arte e isso não é feito com especulação e comentários 
acessórios, mas sim indo diretamente ao assunto, e o assunto é: vamos a tempo ou não? Não 
é fazer um plano novo, ninguém equacionou isso, mas também não é unilateralmente 
subordinar-nos áquilo que são as intenções e estratégias do IHRU ou de outra instituição 
qualquer. As autarquias são um poder autónomo, e por isso, têm o direito de poder afirmar-se 
enquanto tal, e é numa base de diálogo e não de subserviência que se defendem os interesses 
locais e das populações, portanto, não aceitam que venham técnicos ou políticos encapotados 
de técnicos pressionar no sentido de aprovar o que quer que seja. Isto é básico, e se o que o 
poder local nos ensinou a todos, devia ser efetivamente este pressuposto de base, que não vê 
da parte do PS porque basta olhar para a situação do Concelho, as acessibilidades e os projetos 
estruturantes que tardam e, não só, para ver que se desvinculam dos pressupostos 
inicialmente equacionados, chegando-se à conclusão que estamos perante uma linha de 
subserviência deste executivo perante interesses externos, nomeadamente de ordem política 
e não venham dizer que este é o pressuposto base do PS, porque tem assistido a outras 
situações, onde a postura desses eleitos foi diametralmente oposta daquilo que está a ocorrer 
a nível da cidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disse ainda que só levantam estas questões porque em causa está a cidade e o seu papel neste 
vasto território, e como há pouco alguém referiu, que o próprio estudo não refletiu a dinâmica 
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da demografia, basta lembrar que o Concelho está em perda sistemática dos quantitativos 
demográficos, isto são chagas perante um território que está permanentemente a “escorrer”, 
neste caso, “sangue” porque efetivamente a população e os recursos humanos são o sangue 
deste território.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu perante esta intervenção que lhe 
parece haver aqui algum equívoco, ou seja, isto não é uma competição de força entre a 
Câmara Municipal de Beja e o IHRU, isto pretende ser uma parceria entre as duas entidades, 
não há aqui nenhuma imposição, agora, o IHRU apreciou o documento e claramente se o IHRU 

não o financiar não há Estratégia Local de Habitação, nem completa nem incompleta nem bem 
ou mal pensada, esta é a questão, portanto, não há aqui qualquer subserviência mas sim uma 
negociação com o IHRU o que nos dias hoje é absolutamente fundamental, porque se a Câmara 
Municipal de Beja ou outra qualquer não tiver parcerias de financiamento não será através dos 
orçamentos municipais que se conseguem fazer alterações significativas.-----------------------------
Relativamente ao dormir na forma, referiu que se este acordo for assinado, Beja está entre as 
primeiras 100 Câmaras Municipais do país, pois o que dirá o eleito Miguel Quaresma das 
outras mais de duzentas que estão mais atrasadas.----------------------------------------------------------
Este foi um documento pensado, sobre o qual existem dúvidas legítimas por parte da CDU, e as 
instituições que fazem parte do mesmo são a Câmara Municipal de Beja e a Santa Casa da 
Misericórdia de Beja, mais claro e objetivo que isto não consegue sê-lo.-------------------------------
Como disse na reunião do dia 04 de setembro, reforçou que a Câmara Municipal de Beja não 
tem estrutura interna capaz de responder à exigência deste desafio, que é eventualmente 
maior que o Programa Polis, pelo que terá de ser constituído um gabinete que exclusivamente 
e durante quatro anos acompanhe a ELH que a Assembleia Municipal possa aprovar, esta ou 
outra, hoje ou no futuro, e portanto é esta a responsabilidade de cada um, o executivo fez o 
trabalho de casa, procurou fazê-lo bem, não terá sido perfeito, por ventura não, mas os 
caminhos que estão a ser aqui sugeridos são demasiado complicados para Beja ter uma 
solução, qualquer que seja, sobre habitação futuramente, disse.----------------------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE) quis explicar que quando avançou com esta proposta de adiamento a 
intenção não era construir uma nova Estratégia do zero mas sim melhorar o documento e isso 
só é possível através do debate entre os eleitos e eventualmente com outras forças locais, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, informou a eleita Gina 
Mateus que na hipótese do ponto ser adiado terá que vir à Assembleia Municipal de 13 de 
setembro pelas razões que já foram apontadas, prazos a cumprir e elaboração de projetos e 
candidaturas uma vez que esta matéria está dentro do PRR que tem um período para terminar, 
para além de todos terem a noção que os concursos públicos são extremamente demorados e 
portanto, na sua opinião, é um risco não aprovar a ELH que pode ser sempre melhorada.--------- 
 
Nesta altura e por solicitação dos eleitos os trabalhos foram interrompidos.-------------------------- 
 
Retomados os trabalhos o vereador Luís Miranda fez a seguinte intervenção:------------------------
“Esta ELH está a ser discutida num quadro de concorrência com os restantes municípios 
portugueses, de concorrência entre as diversas forças políticas que apresentaram listas para as 
próximas eleições autárquicas de 26 de setembro, que legitimamente cada um tem 
expetativas de as vencer, e numa corrida contra o tempo para obter financiamentos.-------------
A ELH é ampla, não é limitadora, os graus de liberdade que existem neste documento são 
enormes seja qual for a força política que a venha a implementar.---------------------------------------
O que esta Estratégia dá é um quadro de financiamento. O volume de financiamento são 
25.000.000,00 € do Município mais 5.000.000,00 € da Santa Casa da Misericórdia de Beja e é 
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nestes 30.000.000,00 € que a área de ação deve ser desenvolvida seja qual fora a força política 
que vença as eleições. As áreas de intervenção podem ser: no centro histórico ou em 
recuperação de habitações nos aglomerados rurais; recuperação das habitações do parque 
habitacional do Município que ainda não foram alvo de intervenção; construção de quarenta 
fogos novos para renda acessível e renda apoiada; construção de fogos com aquisição e 
reabilitação;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Será esta Estratégia o ideal? Não é. Resolve esta Estratégia os problemas da habitação em 
Beja? Não resolve, ajuda, mas também não acredita que o Município tenha nos próximos cinco 
anos uma maior capacidade do que uma intervenção de 30.000.000,00 €.----------------------------
Julga também que estes números são realistas e exequíveis que implicam, como disse o senhor 
Presidente, a criação de um gabinete próprio para tratar destas questões, aquisição e escolha 
de terrenos, lançamento e aquisição de projetos de construção uma vez que a autarquia não 
tem capacidade de os elaborar internamente, lançamento de empreitadas, vistos do Tribunal 
de Contas, adjudicações, etc., e portanto, estes números são realistas, adequados à dimensão 
do Município e a aplicação da Estratégia tem os graus de liberdade suficientes para a força 
política que ganhar as eleições poder adequá-la à sua perspetiva.---------------------------------------
Dir-lhe-ão que era necessário uma discussão mais alargada e mais pública, concorda, mas 
neste momento não é possível e tudo o que seja adiar é perder possibilidades de ver aprovado 
dentro do quadro do PRR este financiamento.------------------------------------------------------------------
Assim, e partilhando das reservas apontadas nas intervenções feitas, o que neste momento a 
Assembleia Municipal tem de decidir é se o mais importante é ganhar uma medalha porque 
uns foram melhores que os outros ou tiveram razão etc., ou ter a possibilidade de Beja usufruir 
deste financiamento. Crê que, apesar de tudo, seria melhor para Beja e não para qualquer 
força política, ter a possibilidade de contar com esta Estratégia Local de Habitação aprovada, 
negociar posteriormente o acordo com o IHRU que só pode ser concretizado depois da 
aprovação e entrar na corrida com os outros municípios.---------------------------------------------------
Como já disse noutras circunstâncias, cada um assume as suas responsabilidades, uns porque 
sim outros porque não, ou mesmo, tendo em conta este quadro, viabilizar esta Estratégia 
sabendo das suas insuficiências e do processo que podia ter sido outro e não foi, disse.----------- 
 
O eleito João Dias (CDU) fez a seguinte intervenção:----------------------------------------------------------
Hoje ficou claro na discussão até este momento e pelas palavras do senhor vereador Luís 
Miranda que existiram aqui insuficiências e atrasos que podiam ter sido evitados. Também 
ficou claro que a Estratégia tem espaço para uma melhoria significativa e que hoje foi o 
período em que houve alguma discussão. O senhor vereador não adiantou nada que não se 
soubesse e não respondeu às questões colocadas, quer pelo BE quer pela CDU, nomeadamente 
quanto ao envolvimento e participação de entidades que podem substancialmente melhorar o 
documento. Daí questionarem, porque o voto da CDU também está dependente dessa 
informação, que envolvimento ou participação teve por exemplo, tendo em conta o extenso 
parque habitacional do Município, nomeadamente em bairros sociais, as Associações de 
Moradores destes bairros sociais? Porque senhor vereador, percebe-se que estão a querer 
condicionar e passar o ónus desta responsabilidade para os eleitos da Assembleia Municipal de 
algo que não foi atempadamente tratado, o que não é justo. O que está na mente, na 
orientação, intervenção e iniciativa do Grupo da CDU é o que é melhor para o interesse do 
nosso território e população e não qualquer jogo político ou partidário particularmente neste 
momento eleitoral em que se encontramos. Ao Grupo da CDU o que importa é não prejudicar 
as pessoas do Concelho de Beja pelo que voltou a questionar que envolvimento e participação 
tiveram outras entidades neste processo, que têm até responsabilidades, como é o caso das 
Associações de Moradores dos bairros sociais, tendo em conta as carências e necessidades de 
investimento que são conhecidas, disse.------------------------------------------------------------------------- 
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Relativamente à questão colocada, o vereador Luís Miranda, referiu que esta Estratégia dá 
integral resposta às necessidades de intervenção nos fogos que ainda não tiveram essa 
possibilidade que é a reivindicação principal da Associação de Condomínios, isto é, aqui estão 
considerados todos os fogos que ainda não foram intervencionados. Como é que essa 
recuperação será feita é onde existe liberdade no trabalho que ainda pode ser feito com a 
Associação de Condomínios.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE) referiu que mantém a proposta de adiamento deste assunto 
considerando o prazo de 13 de setembro mas abrindo a hipótese da realização de reuniões 
com representantes dos grupos políticos no sentido de se avançarem sugestões porque se for 
adiar e aprovar-se o mesmo documento não vale a pena, disse.------------------------------------------ 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) referiu que ficou bem claro que a única entidade ouvida foi a 
Santa Casa da Misericórdia.-----------------------------------------------------------------------------------------
Já se percebeu as insuficiências, já se percebeu em que contexto a Estratégia decorreu e, 
portanto, a grande questão que se coloca é: vai haver condições para as Associações de 
Moradores se envolverem na gestão deste pacote financeiro? Independentemente de tudo o 
resto apelou para que houvesse uma decisão, não necessariamente hoje, de que este grupo de 
eleitos neste mandato assumisse um compromisso de que as Associações de Moradores iriam 
ser parte integrante e intervenientes neste processo de investimento.--------------------------------- 
 
A eleita Fernanda Pereira (PSD) perguntou, tendo em conta aquilo que foi dito sobre a 
“elasticidade” do próprio documento, até onde é que podem os eleitos fazer sugestões.--------- 
 
O vereador Luís Miranda, para ser mais preciso, disse que efetivamente não existe nenhuma 
Associação de Moradores, existe sim uma Associação de Condomínios única para todos os 
bairros sociais e evidentemente que a sua intervenção será sempre positiva na concretização 
prática desta Estratégia, agora não sabe se esta tem capacidade financeira para se constituir 
enquanto interventor neste processo ao nível da Santa Casa da Misericórdia, tem dúvidas dado 
o histórico e dificuldades financeiras em que a associação sempre se tem encontrado vivendo 
sobretudo de apoios da autarquia, portanto, os dois responsáveis na implementação desta 
Estratégia terão sempre que ser a Câmara Municipal de Beja e a Santa Casa da Misericórdia.----
Existe também a possibilidade dos particulares poderem intervir na recuperação de habitações 
quer sejam em bairros sociais ou no mercado normal imobiliário.----------------------------------------
Se é reconhecido o défice de participação neste processo, ele pode ser corrigido na sua 
implementação neste caso mas, fundamentalmente, por quem vier a dirigir os destinos da 
autarquia, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, disse que quando esta Estratégia Local de 
Habitação estava a ser elaborada a Santa Casa da Misericórdia procurou o Município para 
integrar a mesma uma vez que tem terrenos próprios que quer afetar a habitação e tem 
habitações próprias que quer reabilitar e, se calhar, é das poucas entidades do Concelho de 
Beja que está em condições de poder participar nesta Estratégia nos moldes em que está 
desenhada.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Associação de Condomínios gere fogos que são propriedade municipal o que configura uma 
situação substancialmente diferente, de qualquer modo, estão previstas as recuperações das 
partes comuns de todos esses imóveis e das 162 habitações sociais não intervencionadas nas 
outras fases de reabilitação dos bairros sociais com uma despesa expetável na ordem dos 
5.900.000,00 €, e desse ponto de vista, a Associação de Condomínios acaba por ser envolvida, 
fazer a gestão direta da verba parece-lhe claramente excessivo.------------------------------------------ 
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O eleito Miguel Quaresma (CDU) referiu ao senhor Presidente que o Grupo da CDU sabe muito 
bem qual é o papel da Misericórdia e não precisa que os alertem para isso, mas também têm a 
consciência, que numa parceria nem todos os parceiros têm papel igual, naturalmente têm um 
desempenho em função dos meios e das próprias competências que têm, portanto, não é isto 
que está em causa, o que está em causa é aquilo que o senhor vereador Luís Miranda disse, na 
sua perspetiva bem porque vai ao encontro daquilo que defendem, que é nos projetos de 
investimento estas entidades poderem no mínimo ser consultadas.-------------------------------------
Fez ainda uma correção e disse que uma Associação de Condomínios não deixa de ser uma 
Associação de Moradores, pode não ter é essa designação.------------------------------------------------ 
 
A eleita Ana Horta (PS) em nome do Grupo do PS referiu que não concordam com o adiamento 
da votação desta matéria pese embora não se oporem ao adiamento para dia 13 de setembro 
com a garantia que a votação é mesmo feita.------------------------------------------------------------------
Já foi esclarecido que todas as entidades do Concelho que podiam ser parceiras nesta 
estratégia já o são, o senhor vereador Luís Miranda já esclareceu que há espaço durante a sua 
implementação de todos serem ouvidos e a única coisa que falta é a discussão, que poderia ter 
sido feita entre os grupos com representação na Assembleia Municipal, agora, de amanhã até 
dia 12 é possível realizar essas reuniões? Aliás, acha que muitos dos esclarecimentos já foram 
aqui dados uma vez que este assunto está a ser debatido há uma hora e passar a discussão 
para outro mandato, para uma Assembleia Municipal em novembro ou dezembro com outros 
eleitos, que irão dizer que não estão preparados porque não conhecem o documento, também 
não lhes parece ser a opção mais correta. Se assim for não tem dúvidas que isto se irá adiando 
ad aeternum, perdendo-se tempo quando já se viu que há espaço para ouvir outras 
opiniões e que não é possível incluir mais entidades nesta parceria, portanto, a ELH devia 
ser votada hoje, não sendo possível e havendo aqui uma concertação de opinião pode ser 
adiada para dia 13 mas, nesse dia, tem que ser votada sob pena de não se poderem 
desenvolver os procedimentos necessários à implementação da mesma, aliás, a que 
parece o Grupo da CDU vinha disposto a abster-se não fosse trazida esta proposta de 
adiamento à Assembleia Municipal pelo BE e PSMCT, disse.------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda referiu que há pouco teve intenção de responder à questão 
colocada pela eleita Fernanda Pereira e por lapso não o fez, portanto, qual é a margem 
que existe para se introduzir alterações? Esta Estratégia é do conhecimento e tem uma 
pré-aprovação do IHRU, se forem introduzidas alterações, elas poderão merecer ou não a 
concordância do mesmo, e portanto, a haver uma aceitação, o documento teria de vir 
novamente à Assembleia Municipal porque seria diferente, disse.--------------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) referiu que este esclarecimento era perfeitamente previsto e 
neste sentido o Grupo da CDU só irá votar favoravelmente o adiamento para a próxima 
Assembleia Municipal única e exclusivamente para dar oportunidade ao PSD, BE e PSMCT de 
trocarem impressões com o executivo, porque de outra forma, qualquer alteração não tem 
eficácia sob o ponto de vista prático.-----------------------------------------------------------------------------
Assim, se for entendido que hoje se vota esta ELH, o Grupo da CDU irá abster-se, se for 
entendido que se poderá votar na próxima Assembleia Municipal, o Grupo da CDU irá também 
abster-se, portanto, aquilo que a eleita Ana Horta disse não faz qualquer sentido porque a CDU 

irá viabilizar efetivamente na forma esta proposta, disse.-------------------------------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE) como disse há pouco referiu que o BE e PSMCT insistem no 
adiamento, ou seja, poderá ser até dia 13 de setembro, embora seja manifestamente pouco 
tempo, mas pelo menos haverá espaço para os grupos políticos que não estão representados 
na Câmara Municipal debaterem e avançarem algumas propostas que eventualmente possam 
ser incorporadas, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, disse muito claramente que introduzir 
alterações neste documento é extremamente complexo para não dizer impossível porque a 
Estratégia de Habitação que está definida nas medidas da página 48 tem de estar depois 
adequada ao pacote financeiro da página 55 e qualquer alteração das medidas e dos números 
teria de ser depois recalculada com base no pacote financeiro que Beja poderia obter junto do 
IHRU, isto é, estaríamos perante uma revisão desta Estratégia Local de Habitação o que é 
extremamente difícil.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Quanto à Assembleia Municipal decidir votar hoje ou dia 13, os eleitos são soberanos, não 
pode é efetivamente passar do dia 13 de setembro a votação desta matéria seja qual for o 
sentido de aprovar ou rejeitar a mesma, cada um depois assumirá as suas responsabilidades, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Susana Correia (CDU) uma vez que se está a chegar ao fim deste mandato quis fazer o 
seguinte desabafo: Ao longo destes quatro anos foram confrontados sistematicamente com 
situações de facto em que se os eleitos não votassem naquele momento eram sempre os 
grandes responsáveis por não se poder concretizar coisas boas para o Concelho. Infelizmente 
esta foi uma situação recorrente, que está a acontecer mais uma vez e de uma forma tão 
escandalosa que até o próprio executivo tem que admitir que realmente houve falhas neste 
processo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, transmitiu o seu desagrado por tudo o que aconteceu de semelhante nestes quatro 
anos, o Grupo da CDU não tem nada contra que realmente se adie até 13 de setembro e se dê 
a possibilidade aos eleitos do PSD, BE e PSMCT olharem melhor para o documento e solicitarem 
esclarecimentos mas, tenham a consciência que isso na prática não vai servir para nada, 
ninguém tenha ilusões que vai a tempo de fazer alterações ao documento, aliás, ouviu-se o 
vereador Luís Miranda dizer isso mesmo e certamente com razão, evidentemente que se fosse 
alterado e após aprovação do IHRU teria de voltar, quanto muito e com sorte, à Assembleia 
Municipal de dezembro, portanto, haja a noção que este adiamento para 13 de setembro na 
prática consiste única e exclusivamente em dar uma satisfação aos elementos de forças 
políticas que não estão representadas na Câmara Municipal pelo menos para olharem melhor 
para o documento e pedirem esclarecimentos mas isso não vai redundar em quaisquer 
alterações, e é evidente, que ao ser apresentado neste momento, pode ter sido por vários 
atrasos ou por inépcia, mas a verdade é que estamos à boca de umas eleições e isto parece 
claramente uma manobra eleitoralista mesmo que não o seja, disse.----------------------------------- 
 
Colocada à votação foi a proposta de adiamento do ponto 2.4 da Ordem de trabalhos 
referente à Aprovação da Estratégia Local de Habitação do Concelho de Beja, aprovada por 
maioria com 18 votos a favor das bancadas da CDU, PSD, BE e PSMCT e 14 votos contra da 
bancada do PS.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

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

A Mesa, 

 

Aprovada por maioria com 2 abstenções 

em sessão ordinária realizada em 13 de 

setembro de 2021. 

 


