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

 
Pelas dezassete horas e trinta minutos, reuniu no Salão Nobre do edifício do ex-Governo Civil, 
depois de previamente convocada, a Assembleia Municipal de Beja, presidida por Maria da 
Conceição Guerreiro Casa Nova, assessorada por António José Curre Barahona, 1º Secretário, e 
Manuel de Sousa Teles Covas Lima, 2º Secretário.------------------------------------------------------------ 
 
Estiveram presentes os senhores(as) eleitos(as), Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova, 
António José Curre Barahona, Manuel de Sousa Teles Covas Lima, Bernardo Mendes Loff 
Barreto, José Jorge Lampreia Branco de Anes, José Manuel Pinela Coelho Fernandes, Ana Paula 
Madeira da Silva Delgado, Ana Cristina Ribeiro Horta, Miguel Machado Quaresma, Vítor Hugo 
Meireles Camões do Rego, Bernardo Maria Parreira Cabral Cruz Nascimento, Maria da Fé 
Baptista Carvalho, Patrícia Margarida de Carvalho dos Santos Duarte Loução Patriarca, Afonso 
Henrique Rabaçal, António Eusébio Penalva Loução, Maria Madalena Guedes Gorjão Freitas 
Palma, Manuel Fernando Neves de Oliveira, Laura Carla da Silva Fernandes Rodrigues, Manuel 
Joaquim Góis Custódio, Susana Margarida Barrocas Feio Sobral Ramalho, Áurea de Jesus Lucas 
Dâmaso, Vítor Manuel Ramires Morais Besugo como Presidente da Junta de Freguesia de 
Beringel, Maria João Palma Brissos como Presidente da Junta de Freguesia de Baleizão, Maria 
Lucília Pereira Simão Rosa como Presidente da Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, António 
Francisco Cascalheira Pardal como 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, António Manuel Góis Grade como Presidente da Junta de Freguesia de São Matias, 
Carlos Manuel Castilho Casimiro como Presidente da União de Freguesias de Albernoa e 
Trindade, António Mestre da Silva Ramos como Presidente da União das Freguesias de Beja de 
Salvador e Santa Maria da Feira, Miguel Domingos Condeça Ramalho como Presidente da 
União das Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João Baptista, Nelson Gatinho da Cruz 
como Presidente da União das Freguesias de Salvada e Quintos, Sérgio José Rebolo Bravo 
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.------------------------- 
 
Estiveram também presentes o Senhor Presidente da Câmara, Paulo Jorge Lúcio Arsénio e os 
senhores vereadores(as), Rui Inácio Marreiros, Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino, Vítor 
Manuel Gomes Baia Santos Picado, Maria de Fátima Jacinto do Estanque, Rui Manuel de Sousa 
Eugénio e Nuno Fernando Montes Palma Ferro.--------------------------------------------------------------- 
 
Em conformidade com o disposto no número 3 do artigo 44º da Lei nº 169/99, de 18 de 
setembro, a Presidente da Assembleia Municipal de Beja, Maria da Conceição Guerreiro Casa 
Nova, deu posse à senhora Maria João Palma Brissos, de 36 anos de idade, portadora do 
cartão de cidadão número 12805936, válido até 03/08/2031, eleita para a Junta de Freguesia 
de Baleizão, concelho de Beja, por sufrágio universal e direto, em ato realizado no dia vinte e 
seis de setembro de dois mil e vinte um.------------------------------------------------------------------------
Verificada a conformidade formal do processo eleitoral e a legitimidade e a identidade da 
eleita, a senhora Presidente da Assembleia Municipal, declarou-a investida na sua função, do 
que, para constar se lavrou o presente Termo de Posse que foi assinado pelos intervenientes.-- 
 
Ainda em conformidade com o disposto no número 1 do artigo 47º da Lei nº 169/99, de 18 de 
setembro, a Presidente da Assembleia Municipal de Beja, Maria da Conceição Guerreiro Casa 
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Nova, deu posse à senhora Ana Paula Madeira da Silva Delgado, 45 anos de idade, portadora 
do cartão de cidadão número 11129783, válido até 18/05/2022, nos termos do número 1 do 
artigo 79º da Lei nº 169/99, como eleita da Assembleia Municipal de Beja para preenchimento 
da vaga ocorrida pelo falecimento da eleita Susana Helena Bastos Correia da Fonseca.------------
Verificada a conformidade formal do processo eleitoral e a legitimidade e a identidade da 
eleita, a senhora Presidente da Assembleia Municipal, declarou-a investida na sua função, do 
que, para constar se lavrou o presente Termo de Posse que foi assinado pelos intervenientes.-- 
 
Seguiu-se o ponto 1 da ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------- 
 

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

 
O munícipe Paulo Alexandre Rodrigues Gonçalves cumprimentou todos os presentes e 
perguntou qual o ponto de situação relativamente ao lugar de estacionamento que solicitou 
em abril para o Alojamento Local na cidade de Beja, sito na Rua da Misericórdia, do qual é 
proprietário uma vez que até ao momento ainda não obteve qualquer resposta.-------------------- 
 
O munícipe José Filipe Murteira dos Santos, cumprimentou e desejou um bom trabalho a 
todos e fez a seguinte intervenção:-------------------------------------------------------------------------------
À senhora Presidente da Mesa, sugeriu que as sessões da Assembleia Municipal pudessem ter 
uma maior divulgação, nomeadamente através das redes sociais, além do Edital que é 
publicado no sítio da internet para incentivar a participação da população. Esta sugestão 
aproveita e deixa-a também ao senhor Presidente da Câmara.--------------------------------------------
Relativamente ao Museu Jorge Vieira, deixou as seguintes perguntas:----------------------------------
Qual o ponto da situação referente à peça que foi danificada num incidente lastimável e que 
de facto é a mais importante da coleção de Jorge Vieira doada ao Concelho de Beja.---------------
Depois, qual o ponto da situação do próprio Museu Jorge Vieira porque se é para continuar no 
sítio e na forma como está então será melhor deixar de lhe chamar Museu porque um Museu 
não é uma simples exposição de obras mas sim um equipamento cultural do município da 
região ou nacional com um conjunto de valências, serviços educativos, visitas guiadas, 
exposições temporárias, etc..---------------------------------------------------------------------------------------
Para terminar, indo a Direção Geral das Artes criar uma Rede Nacional de Arte 
Contemporânea, sendo um dos objetivos fazer um centro de redes de museus de arte 
contemporânea, é da opinião que o Museu Jorge Vieira tem condições para fazer parte da 
mesma, contudo tem de ser um Museu a sério, disse.------------------------------------------------------- 
 
A senhora Presidente da Assembleia Municipal, referiu que, relativamente à sugestão de 
divulgação das sessões através das redes sociais, lhe parece uma boa iniciativa pelo que irá ver 
com os serviços essa possibilidade em futuras Assembleia Municipais.--------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, cumprimentou todos os presentes e lamentou 
profundamente não estar entre nós uma pessoa que foi eleita e que não poderá estar mais 
connosco no futuro.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao assunto do munícipe Paulo Gonçalves irá averiguar com os serviços o que é 
que se passou com o pedido porque alguma coisa se passou para não ter obtido ainda uma 
resposta seja ela positiva ou negativa.----------------------------------------------------------------------------
Quanto às questões do munícipe José Filipe Murteira, informou em primeiro lugar que a peça 
em causa enquanto esteve exposta em Beja, quer no atual espaço quer no espaço anterior 
onde esteve durante muitos anos, sempre teve a mesma segurança. Foi inclusivamente 
equacionado, na altura em que a peça foi exposta no Museu Jorge Vieira, colocar uma corda 
em volta da mesma mas foi entendido que não se deveria fazer e aconteceu o acidente que 
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muito se lamenta. A notícia menos má é que a peça é recuperável. Foram consultadas três 
entidades, nomeadamente, o Laboratório Hércules da Universidade de Évora, a FCT 

Universidade Nova e a empresa 2021 – Conservação e Restauro, que vieram a Beja para ver a 
peça tal como ela ficou fragmentada pelo solo e as três entidades apresentaram soluções, 
orçamentos e prazos de execução. A Câmara Municipal irá adjudicar este serviço à empresa 
2021 – Conservação e Restauro, sedeada no Porto, pelo valor de 15.100,00 € + IVA 

sensivelmente valor coberto pelo seguro. O prazo, quando se iniciar o procedimento de 
transferência da peça para o Porto, é de 90 dias e o restauro será acompanhado por técnicos 
da Câmara Municipal de Beja.--------------------------------------------------------------------------------------
Durante o ano de 2022, comemora-se o centenário do nascimento de Jorge Vieira e está 
prevista uma exposição que terá uma duração de seis meses de julho a dezembro, em 
princípio no piso superior do Centro de Artes e Arqueologia.----------------------------------------------
Relativamente ao Museu, a ideia do executivo é que pelo menos ele continue por mais algum 
tempo instalado na Casa do Governador. Ao comparar os dois sítios, há uma grande diferença 
qualitativa e de dignidade para além de que no espaço atual pessoas com mobilidade reduzida 
podem aceder facilmente através do elevador existente à exposição que não tem 
necessariamente de ser total, isto é, no espaço criado está exposto cerca de 50% do espólio do 
artista, que vão rodando de três em três meses, e o espaço onde funcionava a cafetaria está 
precisamente reservado para que turmas escolares e outras possam desenvolver atividades 
lúdicas, recreativas, pedagógicas e educativas, mas nada é definitivo e o executivo não é 
fechado a novas soluções, 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 da ata nº 5/2021;------------------------------------------------ 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
colocou-se à consideração a ata nº 4/2018, relativa à sessão ordinária da Assembleia Municipal 
realizada em treze de setembro de dois mil e vinte e um, última do mandato anterior, que foi 
aprovada por maioria com catorze abstenções.-------------------------------------------------------------- 
 

2.2. – Intervenção dos membros da Assembleia Municipal;------------------------- 
 
A senhora Presidente da Assembleia Municipal, apresentou o seguinte Voto de Pesar em 
nome da Assembleia Municipal de Beja:-------------------------------------------------------------------------
“O desaparecimento inesperado de Susana Helena Bastos Correia da Fonseca surpreendeu-nos 
com um profundo sentimento de incredulidade e de perda porque fomos privados de uma 
grande mulher.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Partiu a arqueóloga, muito estimada e considerada entre os seus pares; partiu a pessoa de 
cultura, que dispunha de um saber traduzido num conhecimento crítico e universalista; partiu 
um ser com fortes convicções humanistas e um sentido de justiça inexcedível; partiu uma 
cidadã com convicções inabaláveis e uma confiança positiva e otimista sobre o futuro; partiu a 
militante de grandes causas, progressistas e democráticas, que sempre as defendeu com 
grande serenidade e abertura, mas também com um profundo sentido de coerência e de 
responsabilidade política e de cidadania; partiu alguém que não hesitou em fazer escolhas 
políticas em consciência, mesmo que viessem a representar condicionamentos de ordem 
profissional e pessoal, sempre assumindo a sua condição de comunista; partiu uma 
companheira de muitos, por ser afável e que prezava com lealdades inabaláveis os seus 
amigos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 

Página 4 de 26 
 

Enquanto eleita pela CDU em sucessivos mandatos sempre manteve uma postura democrática, 
respeitosa, estimulante e motivadora, tendo-os exercido com sentido crítico, responsável e 
construtivo na defesa dos interesses do Concelho.-----------------------------------------------------------
Na qualidade de cidadã ativa participou no movimento associativo com intervenções de 
destaque, pugnado pelo reforço do exercício da cidadania e aprofundamento da democracia 
participativa, salientando-se a função exercida nos Bombeiros Voluntários de Beja.----------------
Propõe-se que, em caso de aprovação, este voto seja seguido de um minuto de silêncio em sua 
homenagem.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sendo o presente Voto de Pesar aprovado, deverá o mesmo ser remetido à família e divulgado 
na comunicação social regional e local.”, disse.---------------------------------------------------------------- 
 
Seguiu-se o cumprimento de um minuto de silêncio em homenagem a Susana Helena Bastos 
Correia da Fonseca.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito José Pinela Fernandes (CCBC) apresentou a seguinte Moção – Acessibilidades:-----------
“Muito foi feito em quase cinquenta anos de Democracia, mas muitos desequilíbrios 
territoriais persistem.-------------------------------------------------------------------------------------------------
É necessário uma visão integradora que aposte em mecanismos de redução das assimetrias e 
mais amparada pelo poder político, pois só com um alcance de equilíbrios socio-político-
territoriais é realizável um cenário de equidade.--------------------------------------------------------------
Tem que existir vontade política para melhorar as acessibilidades a Beja, à capital do Baixo 
Alentejo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
As vias de comunicação geram um impulso decisivo para superar as barreiras geográficas, a 
aproximação aos mercados e a promoção de novas oportunidades económicas.--------------------
É necessário a requalificação das estradas nacionais que fazem a ligação à nossa capital de 
Distrito.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temos estradas muito deficitárias que necessitam, com urgência, de obras, como o IP8 (desde a 

saída da A26 até Vila Verde de Ficalho); para já não falar da conclusão da A26.---------------------------
É importante a modernização e eletrificação da linha ferroviária Beja-Casa Branca e a ligação 
para o Algarve (Funcheira), consolidando a via do “corredor sul”, no reforço do papel do 
comboio no desenvolvimento económico e social, sendo necessário um investimento em 
infraestruturas ferroviárias, em material circulante e serviços, tornando a nossa ferrovia 
eficiente e competitiva.----------------------------------------------------------------------------------------------
O Baixo Alentejo precisa de investimento público, através do recurso ao Plano de Recuperação 
e Resiliência, aproveitando os fundos estruturais estratégicos, em equipamentos e 
infraestruturas, para fixar as populações e combater o despovoamento.-------------------------------
Melhorar as infraestruturas deve ser visto como parte do desenvolvimento sustentável e de 
reforço da competitividade e da coesão territoriais.----------------------------------------------------------
As vias de comunicação desempenham um papel fundamental no desenvolvimento regional, 
proporcionando um maior intercâmbio entre as populações, ao nível social, cultural e 
económico, tornando mais ágil a circulação de produtos agrícolas e industriais.---------------------
O que se passa numa unidade territorial está dependente do que se passa em unidades 
territoriais vizinhas, na relação de vizinhança que estre elas se estabelecem.-------------------------
O território é moldado ao longo do tempo pela ação de agentes económicos e pelas políticas 
públicas, que conferem maior ou menor potencial de desenvolvimento que condicionam o 
nosso futuro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por isso, é preciso caminhar no sentido de incrementar os níveis de coesão das regiões de 
baixa densidade, especialmente, promovendo a criação das infraestruturas necessárias para 
desenvolver e modernizar a nossa Região, o nosso Baixo Alentejo.--------------------------------------
Caso seja aprovada, esta moção deve ser enviada ao Presidente da República, ao Primeiro-
Ministro, ao Ministério do Planeamento e das Infraestruturas e divulgada na comunicação 
social.”, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Página 5 de 26 
 

 
O Presidente da Junta de Freguesia de Beringel (PS), Vítor Besugo, cumprimentou todos os 
presentes e deu as boas vindas aos novos eleitos. Relativamente a esta Moção e sem querer 
entrar em combates políticos uma vez que aquilo que se pretende é o melhor para a Região, 
deu os parabéns pela apresentação da mesma e referiu que naturalmente o Partido Socialista 
votará a favor, considerando que todos juntos se conseguirão obter melhores infraestruturas e 
equipamentos para o território de Beja, disse.----------------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação, foi a Moção aprovada por unanimidade.-------------------------------------------- 
 
A eleita Laura Rodrigues (PS) apresentou a seguinte Declaração Política:------------------------------
“O grupo do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Beja associa-se à celebração do 32º 
Aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança, celebrado a 20 de novembro 2021, 
relembrando a necessidade e a preocupação de assegurar os princípios da convenção por 
forma a promover a não discriminação nas crianças, salvaguardar o seu superior interesse e 
garantir o direito à participação assegurando a sua sobrevivência e desenvolvimento.-------------
Neste sentido, é fundamental saber ouvir o pensar e o sentir das crianças e jovens, para que a 
sociedade estabeleça estratégias e politicas adequadas e sustentáveis para a resolução ou 
mitigação dos problemas e promoção do seu crescimento e bem-estar.--------------------------------
A Convenção dos Direitos reconhece o direito a cada criança de desenvolver todo o seu 
potencial como pessoa.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Sendo o nível de educação das famílias e o seu rendimento e emprego importantes e 
determinantes para a qualidade dos contextos em que as crianças vivem, as políticas sociais 
têm um papel fundamental e decisivo na melhoria dessas situações.------------------------------------
A par da necessidade de assegurar os princípios da Convenção sobre os Direitos da Crianças, o 
grupo Político do Partido Socialista na Assembleia Municipal relembra aqui também o Dia 
Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres que se comemora no próximo 
dia 25 de novembro.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Violência que mata,---------------------------------------------------------------------------------------------------
que faz notícias e estatísticas,--------------------------------------------------------------------------------------
que destrói lentamente vidas anónimas,------------------------------------------------------------------------
caladas e silenciosas, invisíveis.-------------------------------------------------------------------------------------
Uma espécie de morte em vida que marca o quotidiano de uma em cada três mulheres que 
são vítimas de casos de abuso ou assédio sexual, maus tratos físicos e psicológicos. Só este ano 
já perderam a vida, vinte e três Mulheres vítimas dos seus agressores.---------------------------------
Desde 1981 que as ativistas de luta pelos direitos das Mulheres têm vindo a comemorar no dia 
25 de novembro o combate contra a violência, assinalando assim o brutal assassinato em 1960 
das Irmãs Patria, Maria e Teresa Mirabal.-----------------------------------------------------------------------
Falar da erradicação da violência contra as Mulheres, é infelizmente, falar de muitas 
realidades, todas tão distintas, no mundo, no país, na nossa região, no nosso concelho, nos 
dias de hoje!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esta luta tem de ser de TODOS, homens e mulheres, devem denunciar a violência em geral e 
em particular a violência contra as Mulheres no mundo todo e exigir políticas para a sua 
erradicação. E isso consegue-se também com uma forte aposta na Educação, na Educação para 
a Cidadania e no respeito pelos valores do que é diferente, pela aceitação do outro e pela 
promoção de valores como a solidariedade, a compaixão e o humanismo.----------------------------
Só com a participação e a vigilância de todos poderemos aspirar a acabar com este verdadeiro 
flagelo. Este é o nosso apelo!”, disse.----------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Ana Horta (PS) apresentou a seguinte Saudação:---------------------------------------------------
“A educação e a formação de crianças e jovens deve ser uma das prioridades de qualquer país 
e de qualquer governo, pois o insucesso escolar pode comprometer o seu futuro, 
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principalmente dos que apresentam maior vulnerabilidade socioeconómica, mas que, com 
apoio adequado, podem concluir a vida escolar com aproveitamento e ter um futuro 
profissional digno.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Em 2010 foi assumido por Portugal e os restantes países da União Europeia atingir uma taxa de 
abandono precoce da educação e da formação abaixo dos 10%. A referida taxa contabiliza os 
jovens entre os 18 e 24 anos que não têm ensino secundário e não estão a estudar ou a ter 
formação. Desde então, a taxa de abandono precoce tem vindo a baixar, mas nos últimos 
anos, com a aposta no ensino profissional e a adoção de políticas com vista à inclusão e ao 
combate ao insucesso escolar esta redução tem sido mais significativa. Em 2020, Portugal 
atingiu um mínimo histórico de 8,9%, superando a meta de 10%, acordada com a União 
Europeia. Em 2021, registou-se uma redução mais expressiva, tendo-se alcançado 6,5%, nos 
dois primeiros trimestres e um novo mínimo histórico de 5,2%, no terceiro trimestre. Desta 
forma, Portugal destaca-se claramente, como o país europeu com a melhor evolução deste 
indicador, nas últimas duas décadas.-----------------------------------------------------------------------------
O grupo do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Beja saúda o governo e todos os 
protagonistas nas áreas da educação e da formação, pelos resultados obtidos. Esperamos que 
esta redução continue a ser uma realidade e uma prioridade, com a continuidade da adoção 
de medidas locais, regionais e nacionais com vista a redução do insucesso e abandono 
escolar.”, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
A eleita Maria da Fé Carvalho (CDU) apresentou a seguinte Declaração Política – 
Comemorações do Centenário de José Saramago:-----------------------------------------------------------
“Nascido a 16 de novembro de 1922, José Saramago é uma figura ímpar na cultura portuguesa. 
Escritor universal, intelectual de Abril, militante comunista, o único Nobel da Literatura 
português, marcou de forma indelével o século XX.-----------------------------------------------------------
Autor de obras inesquecíveis como, Levantados do Chão, Memorial do Convento, Jangada de 
Pedra, Ensaio sobre a Cegueira, A Caverna, Ensaio sobre a Lucidez, A Viagem do Elefante, entre 
muitas outras, foi um embaixador da nossa cultura e da nossa língua, tendo contribuído para a 
projeção, reconhecimento e prestígio da cultura portuguesa além-fronteiras, tornando a nossa 
literatura uma referência respeitada no contexto da cultura literária universal.----------------------
Saramago foi um escritor que veio do povo trabalhador, a quem amou e foi fiel.--------------------
Um homem comprometido com os explorados, injustiçados e humilhados da terra, que 
assumiu valores éticos e um ideal político do qual não abdicou até ao fim da sua vida!------------
Beja e a sua Câmara Municipal também souberam honrar esse reconhecimento tendo, em 
novembro de 1998, adotado o nome de José Saramago para a sua Biblioteca Municipal, 
tornando-se assim a primeira Biblioteca, em Portugal, a assumir esta designação.------------------
Iniciaram-se no dia 16 de Novembro, por todo o País, as comemorações do seu centenário, 
dinamizadas pela Fundação José Saramago, pela Rede de Bibliotecas José Saramago, na qual se 
integra a Biblioteca de Beja, pela Rede de Bibliotecas Escolares, entre muitas outras entidades, 
e que culminarão no dia 16 de novembro de 2022, data em que se cumprirá o seu centésimo 
aniversário.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, os eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Beja, exortam a que a programação 
cultural, nomeadamente a da Biblioteca Municipal de Beja, durante este período, contemple 
iniciativas de divulgação das obras deste autor junto dos munícipes, um dos maiores vulgos da 
nossa cultura, dando continuidade a que esta biblioteca continue a ser e citou “uma forma de 
intervir, de questionar e comunicar” e se “assuma como um lugar de desassossego cultural, 
um ponto de encontro, uma casa. A casa do livro e da cultura,” nas palavras de Figueira Mestre 
e Paula Santos.”, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Presidente da União de Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João Baptista (CDU) 
Miguel Ramalho, apresentou a seguinte Declaração Política – Pela aplicação mais ampla e 
abrangente do Suplemento de Penosidade e Insalubridade (SPI):--------------------------------------- 
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“A aprovação em Conselho de Ministros de um Decreto-Lei que determina a fixação deste 
suplemento remuneratório, deixando de ser apenas uma norma do Orçamento de Estado, 
como aconteceu em 2021, bem como o alargamento da sua atribuição aos trabalhadores que 
exercem funções nas áreas dos canis – limpeza e recolha de cadáveres animais – e do 
asfaltamento de rodovias, sendo um passo, ainda que modesto e muito aquém das 
necessidades, traduz um importante reconhecimento da justeza da luta dos trabalhadores e 
constitui um incentivo à continuação da luta pelo seu alargamento a outras funções e carreiras 
profissionais.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
a) A atribuição do Suplemento de Penosidade e Insalubridade, se liga à natureza e condições 
do trabalho não constituindo nenhum privilégio;--------------------------------------------------------------
b) Apesar das recentes alterações introduzidas pelo Governo, estas não modificam 
substancialmente o carater bastante restritivo dos critérios de atribuição do suplemento, 
restringindo o mesmo à carreira de assistente operacional e a algumas áreas de atividade, 
continuando a criar injustiças entre profissões e a deixar de fora milhares de trabalhadores 
que diariamente realizam trabalhos de elevada penosidade, insalubridade e também de risco, 
como tem sido recorrentemente manifestado pelas estruturas representativas dos 
trabalhadores, como Sindicatos, e Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e 
Saúde no Trabalho.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal exigem do Governo as iniciativas legislativas 
necessárias para que o suplemento de penosidade e insalubridade considere igualmente a 
vertente “risco” e que o universo de trabalhadores a considerar seja mais amplo abrangendo 
outras carreiras, profissões e tarefas com avaliação das condições de penosidade, 
insalubridade e de risco.”, disse.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Susana Ramalho (CDU) apresentou a seguinte Moção:--------------------------------------------
“27 de novembro de 2014, Sede da UNESCO, Paris.-----------------------------------------------------------
Carlos Arruda, trinta e poucos anos, membro do Grupo Coral da Casa do Povo de Serpa.----------
Um rosto jovem, contrastando com os demais cantadores da 1ª fila, envergando um traje 
negro e com um semblante que transmitia a responsabilidade que tinha na voz, cantava:--------
“Eu devo meu corpo à terra, A terra me está devendo. A terra paga-me em vida, Eu pago à 
terra em morrendo”.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Muitos, mesmo muitos, não sei dizer quantos, se emocionaram e sentiram arrepios ao ouvir… 
Todos, alentejanos ou não, ainda hoje nos emocionamos ao ver aquelas imagens, daqueles 
dias, cheios de orgulho e emoção.---------------------------------------------------------------------------------
Todos, alentejanos ou não, nos emocionámos e emocionamos, quando vimos e ouvimos um 
coro de 500 alunos do 1º ciclo da Escola Mário Beirão cantando “Eu hei-de ir, hei-de ir…”, 
numa homenagem ao reconhecimento da UNESCO, iniciativa que contou com o trabalho 
inestimável do músico Paulo Colaço.------------------------------------------------------------------------------
E isto tudo porque como dizia alguém “O Cante é a alma de um povo, a tradição de uma 
terra”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Cante é sem qualquer dúvida, a expressão dum povo, que canta a sua história, as suas 
vivências, as suas tradições e as suas lutas.---------------------------------------------------------------------
Passaram 7 anos. E nestes 7 anos, fruto do trabalho de muitos, foi possível a criação de muitos 
grupos corais, essencialmente de jovens, que tomam o Cante como seu, envolvendo-se assim 
na vida coletiva de um povo.----------------------------------------------------------------------------------------
Preservar, valorizar, divulgar e apoiar o Cante, com tudo o que esta expressão traduz, é sem 
dúvida garantir a transmissão entre gerações, desta forma única de cantar.--------------------------
O papel dos municípios neste processo, de todos os municípios, é imprescindível para garantir 
o cumprimento do Plano de Salvaguarda para o Cante Alentejano.-------------------------------------- 
 



 

Página 8 de 26 
 

Esta figura, assumida perante a UNESCO, e tendo sido apresentado pelo Município de Serpa em 
nome de todos, deve ser objetivo e compromisso de cada um dos autarcas desta região 
Alentejo com as gerações vindouras. O apoio ao ensino do Cante nas Escolas, o apoio aos 
Grupos Corais, fundamentalmente nas questões logísticas e a promoção de iniciativas 
específicas de divulgação e a participação dos grupos noutras de outros âmbitos, deve ser 
sempre valorizada.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Que o Cante esteja presente nas nossas vidas, hoje e no futuro, na voz de cada um dos filhos 
desta terra…-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se aprovada, desta Moção deve ser dado conhecimento a todos os Grupos Corais do Concelho 
de Beja, a todos os municípios e à CIMBAL.”, disse.------------------------------------------------------------ 
 
Colocada à votação, foi a Moção aprovada por unanimidade.-------------------------------------------- 
 
O eleito Manuel Oliveira (CDU) desejou um excelente mandato autárquico a todos e que 
efetivamente estejam ao nível da expetativa das pessoas que os elegeram e deixou a seguinte 
recomendação à mesa da Assembleia Municipal no sentido de se conseguir cumprir os prazos 
de envio da documentação, que muitas vezes será extensa e complexa de analisar, dando 
como exemplo o Relatório de Atividades que é composto por 96 páginas e portanto para se 
fazer uma avaliação mais cuidada necessitarão com certeza de mais tempo. Embora 
reconheçam a dificuldade por vezes que há em submeter à Assembleia documentação 
relevante, nesses casos, sugeriu que no mínimo a mesma fosse remetida á Conferência de 
Líderes, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à ordem do dia.---------------------------------- 
 

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

 

3.1. – Informação escrita do presidente da câmara municipal acerca da 
atividade desta e da situação financeira do município (artigo 25º, nº 2, 
alínea c) da lei nº 75/2013, de 12 de setembro);-------------------------------------------- 
 

Não havendo pedidos de intervenção ou esclarecimentos passou-se ao ponto seguinte.---------- 
 

3.2. – Proposta de aprovação do Regimento da Assembleia Municipal 
para o mandato 2021/2025;------------------------------------------------------------------------------ 

 
O eleito Manuel Oliveira (CDU) propôs, em nome do grupo da CDU, que a proposta de 
Regimento da Assembleia Municipal fosse retirada e submetida à Comissão de Regulamentos 
depois dessa ser constituída.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação, foi a proposta aprovada por unanimidade.------------------------------------------ 
 

3.3. – Proposta de aprovação do Projeto de Regulamento Conselho 
Municipal Segurança de Beja;--------------------------------------------------------------------------- 

 
A senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, propôs a retirada desta 
proposta, tendo em conta que há uma série de entidades que vão ter de fazer parte, de acordo 
com a legislação, deste Conselho e que não houve tempo para as contatar submetendo-se 
posteriormente o mesmo à próxima Assembleia Municipal que se realizará em dezembro.------- 
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3.4. – Proposta de aprovação do Projeto de Regulamento do Parque de 
Campismo Municipal de Beja;--------------------------------------------------------------------------- 
 

O eleito Miguel Quaresma (CDU) propôs, em nome do grupo da CDU e à semelhança do 
Regimento da Assembleia Municipal, que esta proposta fosse também retirada e submetida à 
Comissão de Regulamentos.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação, foi a proposta aprovada por unanimidade.------------------------------------------ 
 
A senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, aproveitou para 
informar que irão ser implementadas algumas alterações relativamente ao funcionamento da 
Comissão de Regulamentos, tendo em conta aquilo que foi uma crítica constante feita por 
todos os grupos políticos no anterior mandato, pelo que será proposto que a Comissão se 
pronuncie antes inclusivamente da consulta pública sobre os Regulamentos, disse.---------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU), referiu que o grupo da CDU congratula-se com esta posição 
porque de facto essa foi uma das questões reiteradamente colocada no mandato anterior por 
esta assembleia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Colocou ainda à consideração, a possibilidade dos planos, que contêm uma componente 
regulamentar muito forte, serem previamente avaliados e discutidos também pela Comissão 
de Regulamentos, uma vez que a Assembleia tem que os aprovar, para que haja, 
inclusivamente no próprio processo de planeamento, uma participação mais ativa dos eleitos, 
o que na perspetiva do grupo da CDU não representa na prática uma dilatação dos respetivos 
prazos mas sim uma preocupação e organização em termos procedimentais e processuais, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3.5. – Proposta de aprovação de remunerações dos Administradores 
executivo e não executivo da EMAS – Empresa Municipal de Água e 
Saneamento de Beja, E.M.;------------------------------------------------------------------------------- 
 

Presente a proposta de remuneração dos Administradores executivo e não executivo da EMAS 

– Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, E.M.:------------------------------------------------
Administradora, Drª Carla Isabel Parreira Fernandes Cortes Cavaco: € 2.609,57 (Dois mil, 

seiscentos e nove euros e cinquenta e sete cêntimos) mensais; e,----------------------------------------------
Administrador, Engº Diogo Maria Parreira Cabral Cruz Nascimento: € 103,01 (Cento e três euros 

e um cêntimo) por cada reunião do Conselho de Administração em que esteja presente.-----------  
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento, foi a proposta de 
remuneração dos Administradores executivo e não executivo da EMAS – Empresa Municipal de 
Água e Saneamento de Beja, E.M. colocada à votação e aprovada por maioria com treze votos 
contra da bancada da Coligação Democrática Unitária e vinte votos a favor das bancadas do 
Partido Socialista e da Coligação Consigo Beja Consegue.------------------------------------------------- 
 
O eleito Bernardo Loff (CDU) apresentou a seguinte Declaração de Voto:-----------------------------
“A CDU apresentou uma proposta na reunião de Câmara que não mereceu o apoio do PS e do 
PSD, que assentava no princípio de assegurar o equilíbrio político partidário através da 
participação de um vereador de cada força política no órgão de administração da EMAS, 
solução que representaria um impacte orçamental muito mais contido, na medida em que o 
exercício da função de administrador delegado seria assegurado por um quadro técnico a 
selecionar no seio da própria estrutura empresarial. A opção seguida foi a de escolher técnicos 
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com afinidades políticas, diretas ou indiretas, ao PS e PSD que acarreta um impacte acrescido 
sobre o orçamento da EMAS.----------------------------------------------------------------------------------------
Com a manifestação desta posição a CDU não deseja descredibilizar as duas pessoas indicadas, 
facto que não inibe que a questão em causa deva ser considerada também na perspetiva 
política.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Num quadro em que os eleitos da CDU não acompanham a solução encontrada, também é 
difícil acompanhar os critérios de atribuição dos respetivos rendimentos referidos, sendo que 
falamos de lugares de administração de uma empresa municipal, cuja qualificação necessárias 
e exigidas não se podem sobrepor ao caráter social da própria empresa.-----------------------------
Por outro lado, há outra questão importante sobre a qual a CDU congratular-se-ia se estivesse 
equivocada, e que só o futuro pode comprovar, relacionada com a agenda do PS manifestada 
no mandato anterior de lançar um processo que visa a prazo privatizar a água pública e que foi 
rechaçada pela maioria que se constituiu para o efeito na Assembleia anterior. Os sinais 
indiciam que o PS quer envolver o PSD em compromissos ao nível da administração da EMAS, 
para alcançar tal objetivo.-------------------------------------------------------------------------------------------
Esta questão afigura-se oportuna levantar, porque este púlpito é também e sobretudo uma 
tribuna de informação pública, sendo portanto nosso dever informar, desde já, os cidadãos de 
Beja dessa possibilidade, e principalmente os eleitores que elegeram esta Assembleia.------------
Por todas estas razões, a CDU votou contra esta proposta.”, disse.--------------------------------------- 
 

3.6. – Proposta de aprovação do Plano Municipal para a Integração de 
Migrantes do Concelho de Beja;----------------------------------------------------------------------- 
 

ENQUADRAMENTO:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Os Censos 2021 evidenciam um crescimento acentuado da população migrante no Concelho 
de Beja, nos últimos anos. Estas comunidades chegam ao concelho atraídas, maioritariamente, 
pela necessidade de mão-de-obra das explorações agrícolas. O seu profundo impacto nas 
dinâmicas locais tem, contudo, gerado um conjunto de novas problemáticas a que se torna 
necessário dar resposta. A população migrante representa uma enorme riqueza sociocultural 
para o Concelho de Beja, mas continua a ser das mais vulneráveis e afetadas pela pobreza e a 
exclusão social e alvo de discriminações de base racial e étnica.------------------------------------------
Deparando-se com uma realidade, cada mais expressiva e complexa, o Município identificou a 
promoção da interculturalidade e a integração das novas comunidades migrantes como 
prioridades estratégicas no âmbito do Plano de Desenvolvimento Social (PDS), aprovado em 
abril de 2019, encarando a resposta adequada ao nível do acolhimento e integração da 
comunidade migrante como um importante contributo para o desenvolvimento local e para o 
fortalecimento da democracia e das dinâmicas sociais do concelho.-------------------------------------
O Plano Municipal para a Integração de Migrantes (PMIM) surge na sequência da candidatura 
apresentada ao Aviso 83/FAMI/2020 do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI) do 
Alto Comissariado para as Migrações (ACM) e constitui-se como um documento de política e 
gestão que incorpora as estratégias de atuação concertadas das diferentes entidades que 
atuam, a nível local, na área das migrações. Aprovada pelo projeto PT/2020/FAMI/607, a 
candidatura concorre para a execução do Objetivo Específico 2 – Integração e Migração legal e 
do Objetivo Nacional 2 – Integração, do FAMI, que têm como prioridades “assegurar o 
envolvimento de atores locais, públicos e privados, na definição, execução, monitorização e 
avaliação de planos locais para as migrações, procurando assegurar medidas que promovam a 
integração multinível dos atuais e novos NPT (Nacionais de Países Terceiros) ” e “desenvolver 
medidas de capacitação das estruturas e dos seus profissionais, promovendo a melhoria 
contínua dos procedimentos e das respostas implementadas, a formação de profissionais e a 
validação e disseminação de novos recursos/instrumentos de apoio e de boas práticas” (ACM, 

2019).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O PMIM resulta do reconhecimento de que a integração se faz a nível local e surge no 
enquadramento da Agenda Comum para a Integração de Nacionais de Países Terceiros (COM 7 

(2011) 455 final) que recomenda aos estados-membros que promovam mais políticas de 
integração ao nível local, melhorem a cooperação entre diferentes níveis de governança 
(nacional, regional e local) e fomentem a monitorização dos serviços e políticas desenvolvidas 
nesses diferentes níveis, sinalizando boas práticas. (ACM & Logframe, 2015)----------------------------
A sua conceção enquadra-se ainda no Eixo 1 – Políticas de Integração de Migrantes do Plano 
Estratégico para as Migrações 2015-2020, correspondendo à execução da medida 1, 
direcionada para “a definição de estratégias locais que garantam uma ação concertada das 
diversas entidades envolvidas na área das migrações, visando a promoção e captação, bem 
como a integração dos migrantes” (Resolução do Conselho de Ministros nº 12-B/2015, 2015), assim 
como, contribui para os objetivos inscritos no Pacto Global para as Migrações (Resolução do 

Conselho de Ministros nº 141/2019).---------------------------------------------------------------------------------
O Plano Municipal para a Integração de Migrantes é coordenado pela Câmara Municipal de 
Beja, encontrando-se concebido para um 24 meses, com data de conclusão prevista para 31 de 
dezembro de 2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------
O PMIM constitui-se como a primeira oportunidade de atuação concertada no âmbito do 
fenómeno migratório e conta com o envolvimento de entidades da Rede Social e de entidades 
públicas e privadas que intervêm no domínio das migrações.----------------------------------------------
Tem como objetivo geral, implementar uma rede de respostas integrada, articulada e 
especializada na área da resposta à integração de pessoas nacionais de países terceiros, 
consubstanciada numa planificação estratégica, transversal e em rede, capaz de garantir, por 
um lado, a maximização dos recursos e respostas exigentes e, por outro lado, a flexibilidade 
suficiente para se recriar e adaptar a novos desafios ou mudanças da realidade, numa 
abordagem dinâmica e inovadora. Potenciar as respostas existentes, capacitar técnicos/as e 
empregadores/as para estas matérias, promover ações de informação, esclarecimento, 
capacitação, empoderamento e integração das pessoas migrantes a residir ou a trabalhar no 
concelho de Beja, informar e sensibilizar a população em geral incluindo as pessoas 
(i)migrantes, para a igualdade de género, igualdade de oportunidades, cidadania e participação 
cívica, tolerância e solidariedade, constituem igualmente desafios e metas, que serão aqui 
evidenciadas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os objetivos específicos são:---------------------------------------------------------------------------------------
Contribuir para uma melhor compreensão do fenómeno migratório no concelho de Beja e 
identificar os recursos existentes e as principais problemáticas e necessidades da comunidade 
migrante, através da atualização do diagnóstico local;-------------------------------------------------------
Definir e implementar políticas locais para a integração de migrantes no concelho, enquanto 
fator de desenvolvimento e fortalecimento da democracia e das dinâmicas sociais;----------------
Capacitar estruturas e profissionais, promovendo a melhoria contínua das respostas 
existentes;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fomentar relações de convivência intercultural, construtivas e transformadoras, com potencial 
ao nível da mudança social;-----------------------------------------------------------------------------------------
Incrementar o nível de intervenção local na gestão da diversidade em contextos diferenciados, 
adotando o modelo de valorização da diversidade cultural;------------------------------------------------
Potenciar o trabalho em parceria tendo em vista a conceção e implementação de estratégias 
de proximidade entre pessoas migrantes e a comunidade de acolhimento;----------------------------
Reforçar a perspetiva de integração das pessoas migrantes na cultura organizacional das 
instituições e nas políticas locais, incentivando a disseminação de boas práticas.--------------------
Os/as destinatários/as do PMIM são todos/as quantos residem, trabalham, estudam ou que, de 
forma direta ou indireta, interagem no concelho de Beja ou seja, as pessoas migrantes, a 
comunidade de acolhimento, os/as técnicos/as, dirigentes e decisores políticos e, as 
instituições.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O PMIM de Beja é, pela sua própria natureza, de âmbito municipal/local, e tem dois anos de 
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execução (2021-2022) – considerando os tempos necessários à implementação das políticas 
definidas e consolidadas nas diversas medidas de cada área de intervenção identificada.---------
A estrutura do PMIM segue as linhas de orientação do ACM quanto à estrutura deste tipo de 
planos, estando dividido em três grandes partes: a primeira, onde se estabelece o 
enquadramento do Plano, identificando a sua relação com as políticas comunitárias e 
nacionais de migrações, bem como o âmbito, os objetivos, a metodologia e o processo 
conducente à sua aprovação; a segunda, onde é apresentado o diagnóstico local, organizado 
em função das áreas temáticas predefinidas pelo ACM, acrescidas da área da Igualdade de 
Género; a terceira desenvolve o Plano, elencando os seus objetivos estratégicos, objetivos 
específicos e as respetivas medidas, seguindo as mesmas áreas de intervenção, determinando 
ainda a metodologia de monitorização e avaliação do Plano e o modelo de acompanhamento e 
governação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Maria da Fé Carvalho (CDU) fez a seguinte intervenção:------------------------------------------
“O grupo da CDU saúda a iniciativa de criação deste Plano Municipal.-----------------------------------
Este é um instrumento político e de gestão que incorpora estratégias de atuação concertadas 
das diferentes entidades que atuam a nível local ma área das migrações, no entanto, verificam 
que na composição da plataforma de acompanhamento e monitorização do Plano que a 
mesma integra 33 entidades representativas das cidadãs e dos cidadãos do concelho e 
coordenada por decisoras e decisores políticos.---------------------------------------------------------------
No estudo diagnóstico do referido Plano é mencionado na caraterização da população 
migrante que a sua maioria está no Concelho de Beja para trabalhar e é essencialmente 
trabalhadora na área da agricultura. No entanto, constatam que os representantes dos 
trabalhadores, nomeadamente dos trabalhadores agrícolas, não se encontram entre as 
entidades que compõem a plataforma.--------------------------------------------------------------------------
Considerando a importância do conhecimento e defesa dos direitos laborais para estes 
trabalhadores, propõe o grupo da CDU a participação na plataforma do SINTAB – Sindicato dos 
Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias da Alimentação, Bebidas e Tabaco de Portugal.---
Na página 92 do Plano e citou: “À plataforma poderão posteriormente aderir novos membros 
por iniciativas das entidades integrantes da mesma sempre que seja identificada a necessidade 
de alargar a sua composição.”, fim de citação.-----------------------------------------------------------------
Considera o grupo da CDU que se está perante essa situação uma vez que noutros planos 
municipais os representantes dos trabalhadores se encontram nas plataformas à semelhança 
por exemplo no que acontece no Plano Municipal de Odemira.”, disse.-------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino relativamente a esta questão referiu que efetivamente o Plano 
não é estanque, está aberto como a eleita disse referenciado essa alínea e sendo esta uma 
proposta não pode o Plano ser alterado aqui na Assembleia Municipal, isto é, ou votam contra 
ou se abstêm ou votam a favor. Posteriormente sim está aberto à integração dessa e de outras 
entidades que façam sentido juntar-se a este Plano, disse.------------------------------------------------- 
 
A eleita Maria da Fé Carvalho (CDU) referiu que o voto a favor do grupo da CDU está 
dependente da integração da entidade referida na dita plataforma porque o Plano vem para 
ser aprovado ou não, aliás, que fique bem claro que naturalmente são a favor da existência do 
mesmo, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, esclareceu que a Assembleia Municipal não 
pode alterar este Plano como não pode alterar o Orçamento, nem o Mapa de Pessoal nem as 
taxas de impostos municipais, a Assembleia vota a favor, abstém-se ou vota contra mas não 
altera. O Plano é este e, posteriormente, como disse a senhora vereadora, poderá ser feito um 
aditamento a aprovar em reunião de câmara para integrar essa ou qualquer outra entidade, e 
é neste pressuposto que a CDU tem de tomar uma decisão de voto, disse.----------------------------- 
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O eleito Miguel Quaresma (CDU) agradeceu o esclarecimento do senhor Presidente e disse que 
não há nenhuma intenção de proporem qualquer alteração ao Plano. O sentido de voto do 
grupo da CDU depende única e exclusivamente do compromisso que o executivo assuma aqui 
hoje no sentido de integrar ou não este órgão sindical no respetivo Plano, se este o aceitar 
depois de consultado, como o próprio texto o possibilita, disse.------------------------------------------ 
 
Colocado à votação foi o Plano Municipal para a Integração de Migrantes do Concelho de Beja, 
aprovado por maioria com treze votos contra da bancada da Coligação Democrática Unitária 
e vinte votos a favor das bancadas do Partido Socialista e da Coligação Consigo Beja 
Consegue.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) referiu, em termos de Declaração de Voto e para deixar bem 
claro, que o grupo da CDU não votou contra o Plano Municipal, mas sim, contra a situação 
criada pelo executivo municipal não se disponibilizar para se comprometer em incorporar o 
Sindicato no Plano conforme solicitado. Mais, esperam que a posição tomada nesta votação 
não seja objeto de manipulação nem especulação política, disse.---------------------------------------- 
 

3.7. – Descentralização no âmbito da Ação Social – Decreto-Lei nº 
55/2020, de 12 de agosto – Publicação do Despacho 9817-A/2021, de 08 
de outubro – mapa com os montantes a transferir para os Municípios;----- 
 

Registo nº 18835, de 12 de outubro de 2021, da Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social, 
informando que na sequência da publicação do Decreto-Lei nº 55/2020, de 12 de agosto, que 
concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e entidades 
intermunicipais no domínio da ação social e da publicação em 17 de março de 2021, em Diário 
da República, das Portarias nº 63/2021, nº 64/2021, nº 65/2021 e nº 66/2021, foi, em 8 de 
outubro de 2021, publicado na II Série do Diário da República, o Despacho nº 9817-A/2021, de 
8 de outubro, contendo o mapa com os encargos anuais com as competências 
descentralizadas no âmbito da ação social. Nos termos do artigo 24º do Decreto-Lei nº 
55/2020, de 12 de agosto, os municípios que não pretendam assumir as novas competências 
em 2021, deverão, nos 60 dias após a publicação do referido despacho comunicar esse facto à 
DGAL, após prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos.---------------------------------------------
Foi rececionada a Circular nº CIR 76/2021/FD da Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses, datada de 11/10/2021, segundo a qual deverão os Municípios que não 
pretendam assumir as novas competências em 2021, proceder de acordo com o mencionado 
artigo 24º do Decreto-Lei nº 55/2020.----------------------------------------------------------------------------
O Município de Beja já deliberou, em sessão da Assembleia Municipal, não assumir as 
competências no domínio da ação social, em 14 de dezembro de 2020, tendo tal rejeição sido 
reiterada por deliberação de 26 de abril de 2021, na sequência da publicação das 
supramencionadas Portarias.---------------------------------------------------------------------------------------
Agora, com a publicação do Despacho nº 9817-A/2021 de 8 de outubro, contendo o mapa com 
os encargos anuais com as competências descentralizadas no âmbito da ação social, e tendo 
em consideração o disposto no citado artigo 24º do Decreto-Lei nº 55/2020, bem como a 
circular da ANMP, reitera-se que se mantêm os fundamentos anteriormente apresentados, 
para não serem aceites as competências nesta matéria, nomeadamente ao nível da avaliação 
dos recursos humanos existentes e a transitar no âmbito deste processo, conforme informação 
da DDIS de 04 de novembro de 2020 que acompanhou a submissão desta questão à Reunião de 
Câmara de 18 de novembro de 2020 e à sessão da Assembleia Municipal de 14 de dezembro 
de 2020.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento foi a descentralização no 
âmbito da Ação Social – Decreto-Lei nº 55/2020, de 12 de agosto – Publicação do Despacho 
9817-A/2021, de 08 de outubro – mapa com os montantes a transferir para os Municípios 
colocada à votação e rejeitada por unanimidade.------------------------------------------------------------ 

 

3.8. – Proposta de abertura de procedimento concursal para 
recrutamento de um Chefe de Divisão para a Divisão de Ambiente e 
Sustentabilidade/DAS, correspondente a cargo de direção intermédia de 
2º grau, e proposta de constituição de júri;---------------------------------------------------- 
 

Considerando a estrutura organizacional dos serviços municipais publicada no Diário da 
República, 2ª série, de 20 de maio de 2019, que entrou em vigor no dia 1 de junho de 2019, a 
qual contempla 8 unidades orgânicas flexíveis denominadas “divisão”, propõe-se a abertura do 
procedimento concursal seguidamente indicado para provimento de cargo de direção 
intermédia de 2º grau, em regime de comissão de serviço, tendo em atenção as disposições 
legais estabelecidas nos artigos 12º e 13º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, que procede à 
adaptação à Administração Local da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada 
pela Lei nº 64/2011, de 22 de dezembro:------------------------------------------------------------------------
Concurso de recrutamento para provimento do cargo de direção intermédia de 2º 
grau/Chefe de Divisão de Ambiente e Sustentabilidade (DAS).-------------------------------------------
Quanto ao posto de trabalho destinado ao provimento do cargo indicado, o mesmo encontra-
se previsto no mapa de pessoal em vigor publicitado na página eletrónica do Município de 
Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do artigo 13º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, o júri de recrutamento dos 
cargos dirigentes é designado por deliberação da Assembleia Municipal, sob proposta da 
Câmara Municipal, sendo composto por um presidente e dois vogais, observando-se as 
seguintes regras: o presidente é designado de entre personalidades de reconhecidos mérito 
profissional, credibilidade e integridade pessoal e os vogais são designados de entre 
personalidades de reconhecidos mérito profissional, credibilidade e integridade pessoal, cuja 
atividade seja ou tenha sido exercida preferencialmente na área dos recursos humanos ou da 
administração local autárquica.------------------------------------------------------------------------------------
Nesta conformidade, proponho, seguidamente, a constituição do júri do referido concurso 
para efeitos de aprovação pela Câmara Municipal que submeterá a respetiva proposta à 
Assembleia Municipal para apreciação e designação por deliberação:----------------------------------
Presidente do júri: Rui Pedro Figueiredo Martins Figueira, Engenheiro Civil, Chefe da Divisão 
Técnica da Câmara Municipal de Aljustrel;----------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Marília de Jesus Patinha Marques Serol, Engenheira Civil, Chefe de Divisão do 
Alentejo Litoral e do Baixo Alentejo da ARH do Alentejo – Agência Portuguesa do Ambiente, 
que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos e Maria Teresa Borralho Marques 
dos Carvalhos, mestre em Engenharia Sanitária e doutorada em Ciências Químicas, Professora 
Doutora do Instituto Politécnico de Beja – Escola Superior Agrária de Beja;----------------------------
Vogais suplentes: Maria de Fátima Grilo Martins Coveiro e Paula Cristina Madeira Pestana 
Mansinhos, Técnicas Superiores da Câmara Municipal de Beja.-------------------------------------------
Em observância do disposto no nº 1 do artigo 21º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, na sua 
redação atual, proponho a aplicação dos métodos de seleção entrevista pública e avaliação 
curricular no âmbito do concurso indicado para recrutamento do respetivo cargo de direção 
intermédia de 2º grau.------------------------------------------------------------------------------------------------
Encontram-se assegurados os encargos financeiros a suportar com o provimento do cargo em 
causa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento foi a abertura de 
procedimento concursal para recrutamento de um Chefe de Divisão para a Divisão de 
Ambiente e Sustentabilidade/DAS, correspondente a cargo de direção intermédia de 2º grau, e 
proposta de constituição de júri, colocada à votação e aprovada por maioria com treze 
abstenções da bancada da Coligação Democrática Unitária.---------------------------------------------- 

 

3.9. – Proposta de alteração do Mapa de Pessoal aprovado para o ano 
2021;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Atento o disposto no nº 4 do artigo 29º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho, indica-se, seguidamente, a modificação 
constante da respetiva proposta de alteração ao Mapa de Pessoal, que constitui documento 
anexo número dois e faz parte integrante da presente ata:------------------------------------------------
POSTO DE TRABALHO CRIADO:-----------------------------------------------------------------------------------------
Assistente Técnico – Novo Recrutamento – para ocupação em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado:-------------------------------------------------
1 Assistente Técnico – Divisão de Administração Urbanística/Serviço de Atendimento ao 
Munícipe.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A modificação/alteração introduzida deve-se ao facto de a reserva de recrutamento do 
concurso para um Assistente Técnico/área administrativa, para a Divisão de Administração 
Urbanística/Serviço de Atendimento ao Munícipe, expirar a 22/01/2022 sendo necessário 
reforçar a equipa do respetivo serviço com mais um Assistente Técnico por motivo de 
mobilidades internas de trabalhadores deste serviço para outros serviços da autarquia.---------- 
 

Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento foi a alteração ao Mapa de 
Pessoal aprovado para o ano 2021, colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------- 

 

3.10. – Reconhecimento do Interesse Público Municipal do destaque de 
parcela de terreno no Aeródromo Municipal de Beja, artigo 586, sito no 
Areeiro e Monte do Meio aos Coitos, freguesia de São Matias;------------------- 
 

Registo nº 7957, de 29 de outubro de 2021, do Gabinete de Apoio ao Investimento, 
informando que o Município de Beja pretende proceder ao destaque de uma parcela de 
terreno no Aeródromo Municipal de Beja, artigo 586, sito no Areeiro e Monte do Meio aos 
Coitos, freguesia de São Matias, para instalação de atividades na área da aeronáutica e 
similares. O terreno em causa, está previsto para esse fim nos instrumentos urbanísticos do 
Município, nomeadamente no Plano Diretor Municipal de Beja, conforme parecer nº 7052 de 
30 de setembro de 2021 da Divisão de Administração Urbanística e encontra-se devidamente 
identificado em planta anexa.--------------------------------------------------------------------------------------
As atividades a desenvolver no lote a constituir enquadram-se dentro das orientações 
estratégicas definidas no Documento de Orientação Estratégica Beja 2020 e a proposta resulta 
de manifestações de interesse de empresas já localizadas no Aeroporto de Beja e que 
pretendem alargar a sua atividade no território municipal.-------------------------------------------------
Deve-se considerar que as atividades a desenvolver no Aeródromo Municipal são 
complementares às desenvolvidas no Aeroporto de Beja e permitem diversificar e ampliar a 
oferta nesta área, sendo que a disponibilização de áreas para a instalação de propostas 
empresariais de oferta municipal, tem evidentes vantagens no processo de desenvolvimento 
da economia concelhia e regional.---------------------------------------------------------------------------------
A criação desta área no seu parecer terá de ser acompanhada a curto prazo com 
disponibilização de outras áreas com vocação para logística e serviços, sectores nos quais se 
nota alguma procura com ausência de resposta no território municipal. Verifica-se ainda um 



 

Página 16 de 26 
 

clima de subida de preços nos terrenos com especulação no seu valor, que dificultam a 
implantação de novos projetos empresariais no território concelhio.------------------------------------
A criação de equipamentos de caracter comercial e de serviços, que possam servir não só o 
concelho de Beja, mas toda a região em que o mesmo se insere, permite potenciar a cidade, 
como um fornecedor de serviços a toda a região, permitindo assim a criação de emprego e 
contribuir para a dinamização das economias locais; e afirmar a estratégia de centralidade do 
aglomerado urbano.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Para uma futura alienação desse terreno propõe-se que seja realizado um concurso público a 
realizar em termos a aprovar pela Camara Municipal, apresentando-se desde já uma proposta 
para esse efeito, proposta cujos critérios de alienação do terreno se baseiam no valor 
acrescentado para o território das propostas de investimento que venham a ser apresentadas 
para o efeito.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim é de parecer que seja reconhecido o interesse público municipal do destaque do terreno 
a efetuar o qual se encontra perfeitamente justificado à luz dos documentos estratégicos de 
ordenamento e política económica já referidos e após consumado o mesmo se possa proceder 
à abertura de concurso público para a alienação do terreno.---------------------------------------------- 

 
O eleito Manuel Oliveira (CDU) solicitou os seguintes esclarecimentos para de forma mais 
consciente definirem o sentido de voto relativamente a este ponto:------------------------------------
Coincide esta parcela de terreno, sobre a qual recai o pedido de desafetação, com a parcela de 
cedida à empresa MacFarlan Smith? Se assim for, qual foi a atividade da MacFarlan relativa aos 
últimos quatro anos?--------------------------------------------------------------------------------------------------
Mais, a atividade quer está a ser proposta para o novo uso desta parcela é de natureza 
aeronáutica? Se sim, não poderia a mesma ser integrada na área de expansão do Aeroporto de 
Beja?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finalmente, partindo do princípio que da parte do executivo surjam as explicações que ajudem 
a formular ou desmontar este raciocínio, perguntou se com esta decisão de atribuir a uma 
empresa que está ou possa estar instalada no aeroporto de Beja, não estamos a tirar massa 
crítica ao mesmo a pretexto eventualmente de terrenos mais em conta na zona do aeródromo 
civil, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que relativamente à primeira 
questão não há coincidência de área territorial dos 25.000m2 com os 18.000m2 que a Câmara 
Municipal está a tentar reverter da MacFarlan Smith, mais concretamente da Ambigroup a 
quem foram transmitidos, aliás, nunca se iria por este caminho sem ter este imbróglio 
resolvido.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depois, a Câmara Municipal de Beja não pretende nem será uma agência imobiliária, agora 
quando tem disponibilidade de terrenos que se consideram ser úteis para regular 
eventualmente determinados valores trazendo mais-valias para o território entendem que se 
deve intervir. Houve uma manifestação de interesse e se o Interesse Público Municipal for 
declarado pela Assembleia será lançado um concurso público, com um preço de 2,50 €/m2, ao 
contrário de outros municípios que têm conhecimento que para esta mesma instalação já 
ofereceram gratuitamente terrenos nos respetivos concelhos, mas não é por ser destinado ao 
sector da aeronáutica, no caso da logística e da carga, e de estar a alguns quilómetros que se 
deixa de complementar aquilo que se pretende desenvolver no aeroporto transformando-o 
numa infraestrutura cada vez mais industrial e ligado ao sector da carga sem descurar os 
passageiros se houver um crescimento também nesse segmento, disse.------------------------------- 
 
O eleito Manuel Oliveira (CDU) agradeceu os esclarecimentos prestados mas ainda assim 
considerou fazer sentido colocar a seguinte questão: A Câmara Municipal tomou alguma 
iniciativa de acionar o direito de reversão relativamente ao protocolo existente com a 
MacFarlan ou simplesmente esta fez o que lhe apeteceu não cumprindo o estipulado e, se 
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assim foi, porque razão não se exerceu o direito de preferência relativamente a esse caso em 
particular.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à instalação de uma outra empresa num outro local anexo ao aeródromo civil 
referiu que este tem características de funcionalidade distintas daquela que está a pretender 
ser-lhe dada, portanto não pesa apenas aqui o aspeto de estar a retirar massa critica do 
aeroporto como referiu há pouco mas sim saber se é mais vantajoso ou não para a empresa 
que se pretende instalar utilizar um lote de terreno que a Câmara tem disponível junto do 
aeródromo ou se simplesmente poderia ficar instalada onde deveria, nomeadamente junto da 
zona de expansão do aeroporto, disse.--------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, esclareceu relativamente à primeira questão 
que a Câmara Municipal só teve conhecimento da situação depois da MacFarlan Smith ter 
vendido o terreno e do mesmo estar registado na Conservatória em nome da Ambigroup que 
contatou a autarquia dando conhecimento desse facto, portanto, em bom rigor não foi 
exercida qualquer preferência porque não o poderiam ter feito tendo em conta que foi um ato 
consumado entre as outras duas partes. De qualquer forma a Ambigroup foi contatada no 
sentido de negociar e reaver o lote pelo valor comercial que foi alienado que foram 37.000,00 
€ na altura.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para a atividade de logística e carga estar junto ou não ao aeroporto mão é uma situação sine 
qua non que a manifestação de interesse tenha colocado e o aeródromo também não ficará 
impossibilitado para nenhumas das funções que atualmente serve pode conhecer é 
eventualmente melhoramentos por esta ou por outra empresa com características 
semelhantes que seja vencedora do concurso público e portanto este lote parece adequado às 
partes daí trazer-se aqui esta proposta, disse.------------------------------------------------------------------ 
 
Colocado à votação foi o reconhecimento do Interesse Público Municipal do destaque de 
parcela de terreno no Aeródromo Municipal de Beja, artigo 586, sito no Areeiro e Monte do 
Meio aos Coitos, freguesia de São Matias, aprovado por unanimidade.-------------------------------- 
 

3.11. – Desafetações do domínio público:------------------------------------------------------- 
 

Tendo terminado o período de discussão publica referente à desafetação do domínio público 
de uma parcela de terreno com 2.247,74m2, sita na Rua Luís de Camões (Parque de 

Estacionamento da Casa da Cultura) para integrar o domínio privado do Município, sem que se 
tivesse registado qualquer reclamação, estão reunidas as condições para que a Câmara 
Municipal delibere no sentido de propor a autorização desta operação à Assembleia 
Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento foi a desafetação do 
domínio público de uma parcela de terreno com 2.247,74m2, sita na Rua Luís de Camões 
(Parque de Estacionamento da Casa da Cultura) para integrar o domínio privado do Município, 
colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------ 

 
Tendo terminado o período de discussão pública referente à desafetação do domínio público 
de uma parcela de terreno com 55m2 sita na Rua da Praça em Baleizão para integrar o 
domínio privado do Município e posterior alienação à D. Feliciana Engana para ampliação do 
seu prédio urbano, sem que se tivesse registado qualquer reclamação, estão reunidas as 
condições para que a Câmara Municipal delibere no sentido de propor a autorização desta 
operação à Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------------------------------- 
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Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento foi a desafetação do 
domínio público de uma parcela de terreno com 55m2 sita na Rua da Praça em Baleizão para 
integrar o domínio privado do Município, colocada à votação e aprovada por unanimidade.---- 

 

3.12. – Proposta de repartições de encargos relativos às seguintes 
prestações de serviços:-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Repartição de encargos – procedimento por ajuste direto para a produção de conteúdos 
CTREAM (ciência, tecnologia, robótica, eletrónica, artes e multimédia), no âmbito do projeto # 
Sucesso na Escola, com a entidade Zingarelho, Ldª:---------------------------------------------------------- 
 

Procedimento 
Área de Intervenção 

Preço Base 
Repartição de Encargos 

2021 2022 
Produção de conteúdos 

CTREAM 
Valor Global: 3.840,00 € 
Valor Mensal: 480,00 € 

480,00 € 3.360,00 € 

 

Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento foi a presente repartição 
de encargos, colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------ 

 
Repartição de encargos – procedimento por ajuste direto para a área da dinamização de 
oficinas e capacitação do CTREAM (ciência, tecnologia, robótica, eletrónica, artes e 
multimédia), no âmbito do projeto # Sucesso na Escola, com a entidade Alexandre Filipe 
Guerreiro Borralho:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Procedimento 
Área de Intervenção 

Preço Base 
Repartição de Encargos 

2021 2022 

Dinamização de oficinas e 
capacitação do CTREAM 

Valor Global: 12.000,00 € 
Valor Mensal: 1.500,00 € 

1.500,00 € 10.500,00 € 

 

Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento foi a presente repartição 
de encargos, colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------ 

 
Repartição de encargos – procedimento por Ajuste Direto para a área da dinamização de 
oficinas e capacitação do CTREAM (ciência, tecnologia, robótica, eletrónica, artes e 
multimédia), no âmbito do projeto # Sucesso na Escola, com a entidade Ana Sofia Coelho 
Pelica:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Procedimento 
Área de Intervenção 

Preço Base 
Repartição de Encargos 

2021 2022 

Dinamização de oficinas e 
capacitação do CTREAM 

Valor Global: 12.000,00 € 
Valor Mensal: 1.500,00 € 

1.500,00 € 10.500,00 € 

 

Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento foi a presente repartição 
de encargos, colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------ 

 
Repartição de encargos – procedimento por ajuste direto para a área de dinamização da 
atividade “Cante na Escola”, no âmbito do projeto # Sucesso na Escola, com a entidade Rúben 
Lameira:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Procedimento 
Área de Intervenção 

Preço Base 
Repartição de Encargos 

2021 2022 

Dinamização da atividade 
“Cante na Escola” 

Valor Global: 8.928,00 € 
Valor Mensal: 1.116,00 € 

1.116,00 € 7.812,00 € 

 

Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento foi a presente repartição 
de encargos, colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------ 
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Repartição de encargos – procedimento por ajuste direto para a área de dinamização da 
atividade “Cante na Escola”, no âmbito do projeto # Sucesso na Escola, com a entidade 
Bernardo Ramos Espinho:------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Procedimento 
Área de Intervenção 

Preço Base 
Repartição de Encargos 

2021 2022 

Dinamização da atividade 
“Cante na Escola” 

Valor Global: 10.416,00 € 
Valor Mensal: 1.302,00 € 

1.302,00 € 9.114,00 € 

 

Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento foi a presente repartição 
de encargos, colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------ 

 
Repartição de encargos – procedimento por ajuste direto para a área de dinamização da 
atividade “Cante na Escola”, no âmbito do projeto # Sucesso na Escola, com a entidade Carlos 
Nobre:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Procedimento 
Área de Intervenção 

Preço Base 
Repartição de Encargos 

2021 2022 

Dinamização da atividade 
“Cante na Escola” 

Valor Global: 2.480,00 € 
Valor Mensal: 310,00 € 

310,00 € 2.170,00 € 

 

Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento foi a presente repartição 
de encargos, colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------ 

 
Repartição de encargos – procedimento por ajuste direto para a área de dinamização da 
atividade “Cante na Escola”, no âmbito do projeto # Sucesso na Escola, com a entidade Duarte 
de Sousa Farias:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Procedimento 
Área de Intervenção 

Preço Base 
Repartição de Encargos 

2021 2022 

Dinamização da atividade 
“Cante na Escola” 

Valor Global: 2.480,00 € 
Valor Mensal: 310,00 € 

310,00 € 2.170,00 € 

 

Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento foi a presente repartição 
de encargos, colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------ 

 
Repartição de encargos – procedimento por ajuste direto para a área de dinamização da 
atividade “Cante na Escola”, no âmbito do projeto # Sucesso na Escola, com a entidade 
Francisco Pestana:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Procedimento 
Área de Intervenção 

Preço Base 
Repartição de Encargos 

2021 2022 

Dinamização da atividade 
“Cante na Escola” 

Valor Global: 4.464,00 € 
Valor Mensal: 558,00 € 

558,00 € 3.906,00 € 

 

Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento foi a presente repartição 
de encargos, colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------ 

 
Repartição de encargos – procedimento por ajuste direto para a área de dinamização da 
atividade “Cante na Escola”, no âmbito do projeto # Sucesso na Escola, com a entidade Paulo 
Gabriel Rosa Valente Colaço:--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Procedimento 
Área de Intervenção 

Preço Base 
Repartição de Encargos 

2021 2022 

Dinamização da atividade 
“Cante na Escola” 

Valor Global: 6.944,00 € 
Valor Mensal: 868,00 € 

868,00 € 6.076,00 € 
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Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento foi a presente repartição 
de encargos, colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------ 

 
Repartição de encargos – procedimento por ajuste direto para a área de dinamização da 
atividade “Cante na Escola”, no âmbito do projeto # Sucesso na Escola, com a entidade Paulo 
de Jesus Elias Ribeiro:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Procedimento 
Área de Intervenção 

Preço Base 
Repartição de Encargos 

2021 2022 

Dinamização da atividade 
“Cante na Escola” 

Valor Global: 2.480,00 € 
Valor Mensal: 310,00 € 

310,00 € 2.170,00 € 

 

Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento foi a presente repartição 
de encargos, colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------ 

 
Repartição de encargos – procedimento por ajuste direto para a área de dinamização da 
atividade “Cante na Escola”, no âmbito do projeto # Sucesso na Escola, com a entidade José 
Diogo Coelho Bento:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Procedimento 
Área de Intervenção 

Preço Base 
Repartição de Encargos 

2021 2022 

Dinamização da atividade 
“Cante na Escola” 

Valor Global: 6.944,00 € 
Valor Mensal: 868,00 € 

868,00 € 6.076,00 € 

 

Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento foi a presente repartição 
de encargos, colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------ 

 
Repartição de encargos – procedimento por ajuste direto para a área de animação 
sociocultural (equipa multidisciplinar destinada a dotar as escolas do concelho de apoio profissional 

especializado), no âmbito do projeto # Sucesso na Escola, com a entidade Iolanda Matos:-------- 
 

Procedimento 
Área de Intervenção 

Preço Base 
Repartição de Encargos 

2021 2022 

Animação sociocultural 
Valor Global: 13.500,00 € 
Valor Mensal: 1.500,00 € 

1.500,00 € 12.000,00 € 

 

Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento foi a presente repartição 
de encargos, colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------ 

 
Repartição de encargos – procedimento por ajuste direto para a área da psicologia clínica 
(equipa multidisciplinar destinada a dotar as escolas do concelho de apoio profissional especializado), 
no âmbito do projeto # Sucesso na Escola, com a entidade Sofia Isabel Vilhena Ferreira:--------- 
 

Procedimento 
Área de Intervenção 

Preço Base 
Repartição de Encargos 

2021 2022 

Psicólogo clínico 
Valor Global: 12.000,00 € 
Valor Mensal: 1.500,00 € 

1.500,00 € 10.500,00 € 

 

Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento foi a presente repartição 
de encargos, colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------ 

 
Repartição de encargos – procedimento por ajuste direto para a área da psicologia clínica 
(equipa multidisciplinar destinada a dotar as escolas do concelho de apoio profissional especializado), 
no âmbito do projeto # Sucesso na Escola, com a entidade Rita Alexandra da Palma 
Agostinho:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Procedimento 
Área de Intervenção 

Preço Base 
Repartição de Encargos 

2021 2022 

Psicólogo clínico 
Valor Global: 12.000,00 € 
Valor Mensal: 1.500,00 € 

1.500,00 € 10.500,00 € 

 

Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento foi a presente repartição 
de encargos, colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------ 

 
Repartição de encargos – procedimento por ajuste direto para a área da psicologia clínica 
(equipa multidisciplinar destinada a dotar as escolas do concelho de apoio profissional especializado), 
no âmbito do projeto # Sucesso na Escola, com a entidade Cheila Isabel Agostinho Caturra:----- 
 

Procedimento 
Área de Intervenção 

Preço Base 
Repartição de Encargos 

2021 2022 

Psicólogo clínico 
Valor Global: 12.000,00 € 
Valor Mensal: 1.500,00 € 

1.500,00 € 10.500,00 € 

 

Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento foi a presente repartição 
de encargos, colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------ 

 
Repartição de encargos – procedimento por ajuste direto para a área da psicologia clínica 
(equipa multidisciplinar destinada a dotar as escolas do concelho de apoio profissional especializado), 
no âmbito do projeto # Sucesso na Escola, com a entidade Rute Martins:----------------------------- 
 

Procedimento 
Área de Intervenção 

Preço Base 
Repartição de Encargos 

2021 2022 

Psicólogo clínico 
Valor Global: 12.000,00 € 
Valor Mensal: 1.500,00 € 

1.500,00 € 10.500,00 € 

 

Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento foi a presente repartição 
de encargos, colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------ 

 
Repartição de encargos – procedimento por ajuste direto para a área de artes performativas 
(equipa multidisciplinar destinada a dotar as escolas do concelho de apoio profissional especializado), 
no âmbito do projeto # Sucesso na Escola, com a entidade Carla Isabel Parreira Chora 
Carvalho Castanheira:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Procedimento 
Área de Intervenção 

Preço Base 
Repartição de Encargos 

2021 2022 

Artes performativas 
Valor Global: 12.000,00 € 
Valor Mensal: 1.500,00 € 

1.500,00 € 10.500,00 € 

 

Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento foi a presente repartição 
de encargos, colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------ 

 
Repartição de encargos – procedimento por ajuste direto para a área da terapia da fala 
(equipa multidisciplinar destinada a dotar as escolas do concelho de apoio profissional especializado), 
no âmbito do projeto # Sucesso na Escola, com a entidade Inês de Jesus Quinta Queimada 
Góis:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Procedimento 
Área de Intervenção 

Preço Base 
Repartição de Encargos 
2021 2022 

Terapia da fala 
Valor Global: 12.000,00 € 
Valor Mensal: 1.500,00 € 

1.500,00 € 10.500,00 € 

 

Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento foi a presente repartição 
de encargos, colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------ 
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3.13. – Proposta de repartições de encargos no âmbito dos protocolos de 
parceria celebrados entre o Município de Beja e os Agrupamentos de 
Escolas nº 1 e nº 2 de Beja – Implementação das Atividades de 
Enriquecimento Curricular;-------------------------------------------------------------------------------- 
 

No âmbito da descentralização de competências em matéria de Educação, ao abrigo do 
Decreto-Lei nº 21/2019, de 30/01, e a fim de preparar o início do ano letivo 2021/2022, foram 
celebrados Protocolos, em anexo, com vista a implementar as Atividades de Enriquecimento 
Curricular (AEC) do 1º ao 4º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico, de acordo com a Portaria nº 644-
A/2015 (2ª série), de 24 de agosto, em ambos os Agrupamentos de Escolas de Beja.----------------
A recolha de assinaturas dos mesmos teve alguma morosidade, não obstante, não 
comprometeu o início do ano letivo na sua implementação, pelo não tinha ainda sido possível 
dar a tramitação interna necessária, decorrente do período de eleições autárquicas, a fim que 
se comprometam as despesas inerentes ao mesmos, nos anos 2021 e 2022, sendo que se 
distribuem da seguinte forma:--------------------------------------------------------------------------------------
Associação Tempos Brilhantes (Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja):------------------------------------ 
Ano 2021 ………………………………………………………………………………………………………………. 47.760,00 € 
Ano 2022 ………………………………………………………………………………………………………………. 71.640,00 € 
Associação Portuguesa Para a Inovação e Empreendedorismo Social e Digital – (Agrupamento 

de Escolas nº 2 de Beja):------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ano 2021 ………………………………………………………………………………………………………………. 34.620,00 € 
Ano 2022 ………………………………………………………………………………………………………………. 51.930,00 € 
 

Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento foi a presente repartição 
de encargos, colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------ 

 

3.14. – Eleição de quatro representantes da Assembleia Municipal e 
designação de elementos suplentes para integrarem a Assembleia 
Intermunicipal da CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo 
Alentejo;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Havendo consenso entre as bancadas na eleição dos quatro representantes da Assembleia 
Municipal e designação de elementos suplentes para integrarem a Assembleia Intermunicipal 
da CIMBAL, foram propostos os seguintes nomes:-------------------------------------------------------------
Membros efetivos:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
PS – Ana Cristina Ribeiro Horta;------------------------------------------------------------------------------------
PS – José Jorge Lampreia Branco de Anes;-----------------------------------------------------------------------
CDU – Susana Margarida Barrocas Feio Sobral Ramalho;----------------------------------------------------
CCBC – José Manuel Pinela Coelho Fernandes;-----------------------------------------------------------------
Membros suplentes:--------------------------------------------------------------------------------------------------
PS – Vítor Hugo Meireles Camões do Rego;---------------------------------------------------------------------
PS – Laura Carla da Silva Fernandes Rodrigues.-----------------------------------------------------------------
CDU – Afonso Henriques Rabaçal;----------------------------------------------------------------------------------
CCBC – Bernardo Maria Parreira Cabral Cruz Nascimento.--------------------------------------------------- 
 
Efetuada a chamada nominal dos eleitos e depois da contagem dos votos chegou-se ao 
seguinte resultado:----------------------------------------------------------------------------------------------------
SIM – 21 votos;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NÃO – 0 votos;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRANCOS – 0 votos.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Os quatro representantes da Assembleia Municipal que irão integrar a Assembleia 
Intermunicipal da CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo são, Ana Cristina 
Ribeiro Horta, José Jorge Lampreia Branco de Anes, Susana Margarida Barrocas Feio Sobral 
Ramalho e José Manuel Pinela Coelho Fernandes; e como membros suplentes: Vítor Hugo 
Meireles Camões do Rego, Laura Carla da Silva Fernandes Rodrigues, Afonso Henriques 
Rabaçal e Bernardo Maria Parreira Cabral Cruz Nascimento.--------------------------------------------- 
 

3.15. – Eleição de um Presidente de Junta (e substituto) para representar 
as freguesias do Concelho de Beja no XXV Congresso da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses;-------------------------------------------------------------- 
 

Havendo consenso entre as bancadas nesta eleição, foram propostos os seguintes nomes:------
Presidente da Junta de Freguesia de Beringel, Vítor Manuel Ramires Morais Besugo, e como 
substituto o Presidente da Junta de Freguesia de Santa Clara de Louredo, Luís Miguel da Silva 
Gaspar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Efetuada a chamada nominal dos eleitos e depois da contagem dos votos chegou-se ao 
seguinte resultado:----------------------------------------------------------------------------------------------------
SIM – 33 votos;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NÃO – 0 votos;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRANCOS – 0 votos.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

O representante das freguesias do concelho no XXV Congresso da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses é o Presidente da Junta de Freguesia de Beringel, Vítor Manuel 
Ramires Morais Besugo, e como substituto o Presidente da Junta de Freguesia de Santa Clara 
de Louredo, Luís Miguel da Silva Gaspar.----------------------------------------------------------------------- 
 

3.16. – Eleição de seis eleitos para constituírem a Comissão de 
Regulamentos da Assembleia Municipal;-------------------------------------------------------- 
 

Havendo consenso entre as bancadas nesta eleição, foram propostos os seguintes nomes:------
PS – Manuel Joaquim Góis Custódio e Áurea de Jesus Lucas Dâmaso;-----------------------------------
CDU – Bernardo Mendes Loff Barreto e Miguel Machado Quaresma;------------------------------------
CCBC – José Manuel Pinela Coelho Fernandes e Maria Madalena Guedes Gorjão Freitas Palma;- 
 

Efetuada a chamada nominal dos eleitos e depois da contagem dos votos chegou-se ao 
seguinte resultado:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SIM – 33 votos;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NÃO – 0 votos;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRANCO – 0 votos.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A composição da Comissão de Regulamentos da Assembleia Municipal é a seguinte: Manuel 
Joaquim Góis Custódio, Áurea de Jesus Lucas Dâmaso, Bernardo Mendes Loff Barreto, 
Miguel Machado Quaresma, José Manuel Pinela Coelho Fernandes e Maria Madalena 
Guedes Gorjão Freitas Palma.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3.17. – Eleição de quatro representantes da Assembleia Municipal para 
integrarem o Conselho Municipal de Juventude;------------------------------------------- 
 

Havendo consenso entre as bancadas nesta eleição, foram propostos os seguintes nomes:------
PS – Laura Carla da Silva Fernandes Rodrigues e António Manuel Góis Grade;-------------------------
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CDU – Maria João Palma Brissos;-----------------------------------------------------------------------------------
CCBC – Manuel de Sousa Teles Covas Lima;---------------------------------------------------------------------- 
 

Efetuada a chamada nominal dos eleitos e depois da contagem dos votos chegou-se ao 
seguinte resultado:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SIM – 32 votos;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NÃO – 0 votos;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRANCO – 1 voto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Os quatro representantes da Assembleia Municipal para integrarem o Conselho Municipal de 
Juventude são: Laura Carla da Silva Fernandes Rodrigues, António Manuel Góis Grade, 
Presidente da Junta de Freguesia de São Matias, Maria João Palma Brissos, Presidente da 
Junta de Freguesia de Baleizão e Manuel de Sousa Teles Covas Lima, 2º Secretário da 
Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

3.18. – Eleição de um Presidente de Junta para representar as freguesias 
do Concelho de Beja no Conselho Municipal de Educação;--------------------------- 
 

Havendo consenso entre as bancadas nesta eleição, foi proposto o Presidente da Junta de 
Freguesia de São Matias, António Manuel Góis Grade.------------------------------------------------------ 
 

Efetuada a chamada nominal dos eleitos e depois da contagem dos votos chegou-se ao 
seguinte resultado:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SIM – 29 votos;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NÃO – 3 votos;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRANCO – 1 voto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

O representante da Assembleia Municipal no Conselho Municipal de Educação é o Presidente 
da Junta de Freguesia de São Matias, António Manuel Góis Grade.------------------------------------ 
 

3.19. – Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia (e substituto) 
para representar a Assembleia Municipal no Conselho Cinegético 
Municipal;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Havendo consenso entre as bancadas nesta eleição, foram propostos os seguintes nomes:------ 
Presidente da União de Freguesias de Albernoa e Trindade, Carlos Manuel Castilho Casimiro e 
como suplente o Presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Neves, António 
Francisco Cascalheira Pardal.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Efetuada a chamada nominal dos eleitos e depois da contagem dos votos chegou-se ao 
seguinte resultado:----------------------------------------------------------------------------------------------------
SIM – 32 votos;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NÃO – 1 votos;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRANCOS – 0 votos.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

O Presidente de Junta de Freguesia que irá representar a Assembleia Municipal no Conselho 
Cinegético Municipal é o Presidente da União de Freguesias de Albernoa e Trindade, Carlos 
Manuel Castilho Casimiro, e como substituto o Presidente da Junta de Freguesia de Nossa 
Senhora das Neves, António Francisco Cascalheira Pardal.------------------------------------------------ 
 



 

Página 25 de 26 
 

3.20. – Eleição de dois Presidentes de Junta de Freguesia (e dois 
substitutos) para integrar a Comissão Municipal de Gestão Integrada de 
Fogos Florestais;------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Havendo consenso entre as bancadas nesta eleição, foram propostos os seguintes nomes:------ 
Como efetivos o Presidente da União de Freguesias de Salvada e Quintos, Nelson Gatinho da 
Cruz e a Presidente da Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, Maria Lucília Pereira Simão Rosa e 
como suplentes o Presidente da União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja, Sérgio José 
Rebolo Bravo e a Presidente da Junta de Freguesia de Baleizão, Maria João Palma Brissos.------- 
 

Efetuada a chamada nominal dos eleitos e depois da contagem dos votos chegou-se ao 
seguinte resultado:----------------------------------------------------------------------------------------------------
SIM – 33 votos;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NÃO – 0 votos;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRANCOS – 0 votos.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Os Presidentes de Junta de Freguesia que irão representar a Assembleia Municipal na 
Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Florestais são, como efetivos, o Presidente 
da União de Freguesias de Salvada e Quintos, Nelson Gatinho da Cruz e a Presidente da Junta 
de Freguesia de Cabeça Gorda, Maria Lucília Pereira Simão Rosa e como suplentes o 
Presidente da União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja, Sérgio José Rebolo Bravo e a 
Presidente da Junta de Freguesia de Baleizão, Maria João Palma Brissos.---------------------------- 

 

3.21. – Eleição de dois representantes da Assembleia Municipal e um 
representante das Juntas de Freguesia do Concelho de Beja para 
integrarem a Comissão Municipal de Trânsito;----------------------------------------------- 

 
Havendo consenso entre as bancadas nesta eleição, foram propostos os seguintes nomes:------
PS – António Eusébio Penalva Loução;----------------------------------------------------------------------------
CCBC – Maria Madalena Guedes Gorjão Freitas Palma;-------------------------------------------------------
Presidente da União de Freguesias de Beja de São João Baptista e Santiago Maior, Miguel 
Domingos Condeça Ramalho.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Efetuada a chamada nominal dos eleitos e depois da contagem dos votos chegou-se ao 
seguinte resultado:----------------------------------------------------------------------------------------------------
SIM – 32 votos;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NÃO – 1 votos;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRANCOS – 0 votos.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Os representantes da Assembleia Municipal e das Juntas de Freguesia do Concelho de Beja na 
Comissão Municipal de Trânsito são: António Eusébio Penalva Loução, Maria Madalena 
Guedes Gorjão Freitas Palma e o Presidente da União de Freguesias de Beja de Santiago 
Maior e São João Baptista, Miguel Domingos Condeça Ramalho.--------------------------------------- 
 

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

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

 
 
 

A Mesa, 

 

 

Aprovada por unanimidade em 

sessão ordinária realizada em 

28 de fevereiro de 2022 


