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Ata número nove, relativa à sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal de Beja realizada a vinte e dois de dezembro de 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.------------------------------------------------------------ 
 
Verificada a existência de quórum, a senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição 
Casa Nova, iniciou a sessão e passou a palavra ao 1º secretário, António Barahona, que deu 
conhecimento do pedido de substituição do eleito Miguel Machado Quaresma pelo cidadão a 
seguir na lista de eleitos da Coligação Democrática Unitária à Assembleia Municipal, Rui Pedro 
Borges Lopes Aldegalega, bem como dos Presidentes das Juntas de Freguesia de Baleizão 
(Maria João Palma Brissos), Nossa Senhora das Neves (António Francisco Cascalheira Pardal) e Santa 
Clara de Louredo (Luís Miguel da Silva Gaspar), pelos seus substitutos legais, José Rebocho, Maria 
Balbina Nobre Grazina e Vitória Emília São Pedro Leandro, respetivamente, nos termos do 
artigo 18º, nº 1, alínea c) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------------- 

 
Estiveram presentes os 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 
Cristina Ribeiro Horta, Rui Pedro Borges Lopes Aldegalega, 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, José Rebocho 
como substituto da Presidente da Junta de Freguesia de Baleizão, Maria Lucília Pereira Simão 
Rosa como Presidente da Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, Maria Balbina Nobre Grazina 
como substituta do Presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Neves, Vitória 
Emília São Pedro Leandro como substituta do 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.-------------------------
Constatou-se a falta da Eleita Ana Paula Madeira da Silva Delgado, falta que lhe foi relevada 
por ter sido considerada justificada.------------------------------------------------------------------------------ 
 
Estiveram também presentes o Senhor Presidente da Câmara, Paulo Jorge Lúcio Arsénio e os 
senhores vereadores(as), Rui Inácio Marreiros, Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino, Vítor 
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Manuel Gomes Baia Santos Picado, Maria de Fátima Jacinto do Estanque, Rui Manuel de Sousa 
Eugénio e Nuno Fernando Montes Palma Ferro.--------------------------------------------------------------- 
 
A senhora Presidente da Assembleia Municipal, informou que se realizou nos dias 11 e 12 de 
dezembro de 2021, no Parque Feiras e Exposições, em Aveiro, o Congresso da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, e é com orgulho que se deve felicitar a eleição do 
Presidente da Câmara Municipal de Beja para o Conselho Diretivo, cargo de extrema 
importância e relevo.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Foram também eleitos, Carlos Moedas para Presidente da Mesa do Congresso, Pedro do 
Carmo para a Mesa do Congresso e António Bota, Presidente da Câmara Municipal de 
Almodôvar, para o Conselho Diretivo.----------------------------------------------------------------------------
Assim, considerou que devemos estar todos orgulhosos dos quatro baixo-alentejanos eleitos 
para a Associação Nacional de Municípios Portugueses, disse.-------------------------------------------- 
 
Seguiu-se o ponto 1 da Ordem de trabalhos:------------------------------------------------------------------- 
 

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

 
Neste período não se registou qualquer intervenção.-------------------------------------------------------- 
 

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

 

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

 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi o Regimento da 
Assembleia Municipal para o mandato 2021/2025, colocado à votação e aprovado por maioria 
com doze abstenções da bancada da Coligação Democrática Unitária.-------------------------------- 
 
A eleita Susana Ramalho (CDU), apresentou a seguinte Declaração de Voto:--------------------------
“O Grupo da CDU solicitou na última Assembleia Municipal que a proposta de regimento 
descesse à Comissão de Regulamentos para análise e concertação de posições relativamente a 
alguns artigos sobre os quais pendiam dúvidas quanto aos respetivos conteúdos.-------------------
Depois de um debate pormenorizado sobre diversos artigos, foi transmitida oralmente uma 
proposta de texto referente ao artigo 36º (inscrições) por parte da CDU, após acertos de 
concertação estabelecidos no momento, cujos termos não foram integralmente refletidos no 
texto posto à votação.------------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto a Coligação Democrática Unitária entendeu abster-se nesta votação.”, disse.-- 
 

2.2 – Proposta de aprovação do Regulamento Provisório do Conselho 
Municipal de Segurança de Beja;---------------------------------------------------------------------- 

 
A senhora Presidente da Assembleia Municipal esclareceu que esta proposta é feita pela 
Assembleia Municipal mas a responsabilidade da ratificação ou não deste Regulamento é do 
Conselho Municipal na sua primeira reunião.------------------------------------------------------------------
Acrescentou que entretanto lhe chegou à Mesa uma proposta dos eleitos da CDU no sentido 
de introduzir outra entidade na composição deste Conselho, proposta que não foi feita na 
reunião da Comissão de Regulamentos, pelo que a mesma não será aceite.--------------------------- 
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O eleito Bernardo Loff (CDU) informou que foi efetivamente feita uma proposta na Comissão 
de Regulamentos, que foi recusada com o argumento da entidade não ter curriculum 
suficiente para integrar este Conselho, disse.------------------------------------------------------------------ 
 
A eleita Áurea Dâmaso (PS) referiu que efetivamente a Comissão de Regulamentos reuniu, o 
eleito Miguel Quaresma chegou já muitíssimo depois da hora marcada e desconhece que 
tenha sido feita em sede da comissão qualquer proposta. A única questão que se discutiu foi 
relativamente à Companhia de Teatro Lendias D’Encantar e se haveria mais alguma entidade 
na área da cultura para integrar o Conselho, acabando por ser aprovado por todos os 
presentes, nomeadamente pelo eleito Bernardo Loff, as Lendias D’Encantar e a Associação 
Cultural e Recreativa Zona Azul, nunca estando em cima da mesa o Centro Social, Cultural e 
Recreativo do Bairro da Esperança, portanto, não corresponde à verdade aquilo que aqui foi 
trazido a esta Assembleia, disse.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocado à votação, foi o Regulamento Provisório do Conselho Municipal de Segurança de Beja 
aprovado por maioria com doze abstenções da bancada da Coligação Democrática Unitária.-- 
 
A eleita Maria da Fé Carvalho (CDU) apresentou a seguinte Declaração de Voto:--------------------
“Considerando que este Conselho Municipal segundo o artigo 1º do presente regulamento 
“visa promover a articulação, coordenação, informação e cooperação entre todas as entidades 
que, na área do Município de Beja, têm intervenção ou estão envolvidas na prevenção da 
marginalidade e na garantia da segurança e tranquilidade das populações.”;-------------------------
Considerando a importância reconhecida pelo Conselho de “Contribuir para o 
aprofundamento do conhecimento da situação de segurança na área do município, através da 
consulta entre todas as entidades que o constituem”, de “Formular propostas de solução para 
os problemas de marginalidade e segurança dos cidadãos … e participar em ações de 
prevenção” e “Promover a discussão sobre medidas de combate à criminalidade e à exclusão 
social no município”, bem como “Aprovar pareceres e solicitações a remeter a todas as 
entidades que julgue oportuno e diretamente relacionados com as questões de segurança e 
inserção social”;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando o objetivo de “Promover a participação ativa dos cidadãos e das instituições 
locais na resolução dos problemas de segurança pública”;-------------------------------------------------
Considerando que em regra os municípios integram nos seus conselhos entidades sindicais;-----
Considerando que o Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança tem tido um 
papel importante na área da inclusão social com projetos e intervenções nos Bairros da 
Esperança e das Pedreiras, tendo inclusive a instituição e o seu trabalho sido reconhecido pelo 
Município de Beja, com a atribuição das Medalha de Mérito Social aprovada em reunião da 
Assembleia Municipal no dia 23 de abril de 2018;-------------------------------------------------------------
Não se compreende que as entidades sindicais e um representante do Centro Social, Cultural e 
Recreativo do Bairro da Esperança, não façam parte do Conselho Municipal de Segurança dos 
Cidadãos de Beja.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, a Coligação Democrática Unitária, votou contra a proposta de Regulamento 
apresentada.”, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.3. – Proposta de aprovação do Regulamento do Parque de Campismo 
Municipal de Beja;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi o Regulamento do 
Parque de Campismo Municipal de Beja, colocado à votação e aprovado por unanimidade.----- 
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2.4. – Proposta de fixação de impostos municipais a aplicar no Município 
de Beja em 2022 – IMI, Derrama e IRS;------------------------------------------------------------ 

 
1. IMI (artigo 112º do CIMI):-------------------------------------------------------------------------------------------
Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, fixam a taxa a aplicar em cada 
ano, dentro dos intervalos previstos nas alíneas a) e c) do nº 1, do artigo 112º do CIMI, sendo 
de 0,8%, para prédios rústicos e entre 0,3% e 0,45% para prédios urbanos. A deliberação da 
Assembleia Municipal deve ser comunicada à AT até 31 de dezembro do ano anterior ao da 
cobrança (conforme o nº 14 do artigo 112º do CIMI).-------------------------------------------------------------
Face ao exposto, propôs-se, para 2021, a fixação do valor da taxa de 0,32%, para os prédios 
urbanos, similar ao ano anterior.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi a taxa de 0,32%, para 
os prédios urbanos, colocada à votação e aprovada por unanimidade.--------------------------------- 
 
Propôs-se também: Majorar em 30% da taxa de IMI em vigor a aplicar a prédios urbanos 
degradados, que independentemente da sua localização não cumpram satisfatoriamente a sua 
função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens (nº 8 do artigo 112º do CIMI);---------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi a majoração em 30% 
da taxa de IMI em vigor a aplicar a prédios urbanos degradados, colocada à votação e 
aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ainda, nos termos do artigo 112º-A do CIMI, podem, os municípios, fixar uma redução da taxa 
do imposto municipal sobre imóveis, que vigorar no ano a que respeita o imposto, a aplicar ao 
prédio ou parte do prédio urbano destinado a habitação própria e permanente do sujeito 
passivo ou do seu agregado familiar, e que seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao 
número de dependentes que, nos termos do Código do IRS, compõem o respetivo agregado 
familiar, de acordo com a seguinte tabela:---------------------------------------------------------------------- 
 

Número dependentes a cargo Dedução fixa (em €) 

1 20 
2 40 

3 70 
 

Propôs-se, também, para 2021, a aplicação do artigo 112º-A do CIMI, no Município de Beja.---- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi a aplicação do artigo 
112º-A do CIMI, colocada à votação e aprovada por maioria com doze votos contra da 
bancada da Coligação Democrática Unitária.------------------------------------------------------------------ 
 
O eleito Bernardo Loff (CDU) apresentou a seguinte Declaração de Voto – Porque não estamos 
de acordo com o IMI “Familiar”:-----------------------------------------------------------------------------------
“Num momento que é necessário avaliar as políticas e modelos de desenvolvimento, 
particularmente nos territórios do interior, que tanto afetam o nosso Concelho, num 
momento, em que mais do que nunca, se deve questionar as políticas distributivas, as políticas 
de emprego, as políticas sociais e as políticas tributárias, o IMI “Familiar” apresentado como 
bandeira de justiça e de equidade não representa mais do que uma manifestação demagógica, 
de pendor desviante, sobre o que verdadeiramente interessa os cidadãos, como sejam a 
política de rendimentos e a real situação de poder de compra associada ao bem-estar social.---
Vejamos algumas medidas dos sucessivos governos PS/PSD/CDS, no que respeita às políticas 
fiscais de apoio às famílias e à habitação:------------------------------------------------------------------------
A isenção do IMI para os imóveis destinados a habitação própria permanente, foi 
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gradualmente reduzida, de 10 até aos atuais 3 anos,  e limitada a duas o número de vezes  que 
este benefício pode ser concedido à mesma pessoa;---------------------------------------------------------
A Avaliação Geral dos prédios urbanos, de 2012, feita de forma precipitada e tecnicamente 
pouco precisa, originou um aumento brutal do IMI para a maioria dos proprietários;---------------
As deduções com encargos com habitação, em sede de IRS, foram limitadas  à dedução de uma 
pequena percentagem dos juros devidos nos préstimos à habitação, eliminando-se a 
amortização do empréstimo e vedando essa dedução os contratos celebrados a partir de 31 de 
dezembro de 2011;----------------------------------------------------------------------------------------------------
A dedução com despesas de educação foram limitadas aos manuais escolares e a encargos 
com frequência de estabelecimentos de ensino, creches e jardins-de-infância.-----------------------
Paradoxalmente, enquanto a nível central o governo não restituiu direitos e apoios sociais, 
principalmente aos mais carenciadas, sob o falso pretexto de apoiar as famílias com filhos, 
desagravando-lhes a taxa do IMI incidente sob a casa de habitação, lançando para as 
autarquias o ónus da aplicação de uma medida discriminatória, cega e injusta.----------------------
Discriminatória, porque esta redução permite que imóveis com o mesmo valor patrimonial, no 
mesmo concelho, paguem IMI de valor diferente.-------------------------------------------------------------
Cega, na medida em que a sua aplicação trata de forma igual uma  família com 3 filhos e 
80.000,00 € de rendimento anual, e uma família com 5 filhos e 30.000,00 € de rendimento  
anual;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Injusta, porque permite que os pensionistas, desempregados e trabalhadores com baixos 
rendimentos, sem filhos ou cujos filhos não sejam considerados dependentes para efeitos de 
IRS,  com prédios cujo valor não lhes permitam  beneficiar da isenção do artigo 48º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais (prédios de reduzido valor patrimonial de contribuintes com baixos 

rendimentos), paguem IMI a taxa superior à das famílias com filhos, mas com rendimentos e 
prédios de valor superior.--------------------------------------------------------------------------------------------
Não questionamos a necessidade de uma revisão da legislação de tributação do património 
imobiliário das pessoas singulares, nomeadamente no que respeita à habitação própria e 
permanente, porém, não será certamente esta medida a mais adequada a uma tributação 
justa e equitativa.”, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Derrama (artigo 18º da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro):------------------------------------------------
A Assembleia Municipal, pode deliberar, sob proposta da Câmara, uma derrama, até ao limite 
máximo de 1,5%, sobre o lucro tributável do IRC das empresas que exerçam atividade no 
concelho. A deliberação da Assembleia Municipal deve ser comunicada à AT até 30 de 
novembro do ano anterior ao da cobrança (conforme nº 17, do artigo 18º da Lei 73/2013, de 03 de 

setembro), na versão mais recente introduzida pela Lei nº 51/2018, de 16 de agosto.---------------
Face ao exposto, propôs-se, para o ano de 2021, que fosse fixada uma derrama de 1,35% 
sobre o lucro tributável das empresas com volume de negócios superior a 150.000,00 € e 
isenção para as empresas com volume de negócios inferior ou igual a esse montante, de 
acordo com o artigo 7º do Regulamento de Atribuição de Benefícios Fiscais do Município de 
Beja, que entrou em vigor a 04/08/2020.------------------------------------------------------------------------ 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi a fixação de uma 
derrama de 1,35% sobre o lucro tributável das empresas com volume de negócios superior a 
150.000,00 € e isenção para as empresas com volume de negócios inferior ou igual a esse 
montante, colocada à votação e aprovada por unanimidade.--------------------------------------------- 
 
3. IRS (artigo 26º da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro):--------------------------------------------------------
A Assembleia Municipal, pode deliberar, sob proposta da Câmara, uma participação até 5%, do 
IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho.-------------------------------------------------
A deliberação da Assembleia Municipal deve ser comunicada à AT até 31 de dezembro do ano 
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anterior ao da cobrança (conforme nº 2 do artigo 26º).---------------------------------------------------------
Propôs-se, para 2022, a fixação de uma participação de 5% do IRS.------------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi a fixação de uma 
participação de 5% do IRS, colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------ 
 

2.5. – Delegação de Competências da Assembleia Municipal no 
Presidente da Câmara Municipal no âmbito da repartição plurianual de 
encargos de valor inferior a 99.759,58 €;--------------------------------------------------------- 

 
Nos termos do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e 

Pagamentos em Atraso das Entidades Públicas), a assunção de compromissos plurianuais, 
independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua 
reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os 
municípios e parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia da assembleia 
municipal, quando envolvam entidades da administração local (nº 1 c)).--------------------------------
O nº 3 do mencionado artigo prevê que, nas situações em que o valor do compromisso 
plurianual é inferior ao montante a que se refere a alínea b) do nº 1 do artigo 22º do Decreto-
Lei nº 197/99, de 8 de junho, a competência referida na alínea c) do nº 1 pode ser delegada no 
presidente de câmara.------------------------------------------------------------------------------------------------
A alínea b) do nº 1 do artigo 22º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho refere-se a encargos 
plurianuais que não excedam o limite correspondente a 99.759,58 € em cada um dos anos 
económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos.---------------------
Nestes termos, relativamente a compromisso plurianual de valor inferior a 99.759,58 €, em 
cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três 
anos, a competência para autorização da repartição de encargos pode ser delegada pela 
Assembleia Municipal no Presidente da Câmara Municipal.------------------------------------------------
Para o efeito, deverá a proposta referente à delegação de competências no Presidente da 
Câmara Municipal respeitante à autorização da repartição de encargos de valor inferior a 
99.759,58 € em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de 
execução de três anos, em cada um dos instrumentos jurídicos respetivos, ser apresentada 
pela Câmara Municipal à Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------
A deliberação da Assembleia Municipal que venha a aprovar a mencionada delegação de 
competências deverá ser publicitada nos termos dos artigos 47º nº 2 e 159º do Código do 
Procedimento Administrativo, bem como do artigo 56º nº 1 do anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, devendo ser publicada em edital afixado nos lugares de estilo durante 5 dos 10 
dias subsequentes à tomada da deliberação, bem como publicitada no Boletim Municipal 
eletrónico e no sítio institucional do Município de Beja.----------------------------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi a Delegação de 
Competências da Assembleia Municipal no Presidente da Câmara Municipal, no âmbito da 
repartição plurianual de encargos de valor inferior a 99.759,58 €, colocada à votação e 
aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.6. – Propostas de aprovação de repartições de encargos:-------------------------- 

 
Presente a repartição de encargos relativa ao procedimento para aquisição de serviços de 
vigilância para a Câmara Municipal de Beja (Edifício Paços do Concelho, Parque de Materiais, 
Parque de Campismo, Parque Subterrâneo da Av. Miguel Fernandes e casa da Cultura, Biblioteca José 
Saramago, Praia Fluvial de Cinco Reis, Centro de Arqueologia e Artes, Eventos, Residência de 
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Estudantes) ao abrigo de Acordo Quadro para fornecimento contínuo deste serviço, por um 
prazo de 24 meses, de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2023.------------------------------ 
2022 ……………………………………………………………………………………………………………………. 259 543,98 € 
2023 ……………………………………………………………………………………………………………………. 259 543,98 € 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi a presente repartição 
de encargos, colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------ 
 
Presente a repartição de encargos relativa ao concurso público para aquisição de serviços de 
limpeza de instalações municipais do Município de Beja:--------------------------------------------------
2022 ……………………………………………………………………………………………………………………. 150.000,00 € 
2023 ……………………………………………………………………………………………………………………. 150.000,00 € 
TOTAL …………………………………………………………………………………………………………………… 300.000,00 € 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi a presente repartição 
de encargos, colocada à votação e aprovada por maioria com dezasseis abstenções das 
bancadas da Coligação Democrática Unitária e da Coligação Consigo Beja Consegue.------------- 
 
Presente a repartição de encargos relativa ao procedimento por consulta prévia para 
assessoria técnica para elaboração da documentação de fundamentação técnica, submissão 
e acompanhamento da execução física e financeira da candidatura do Parque Empresarial de 
Beja:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2022 ………………………………………………………………………………………………………………………. 50.000,00 € 
2023 ………………………………………………………………………………………………………………………. 20.000,00 € 
VALOR GLOBAL ……………………………………………………………………………………………………….. 70.000,00 € 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi a presente repartição 
de encargos, colocada à votação e aprovada por maioria com dezasseis abstenções das 
bancadas da Coligação Democrática Unitária e da Coligação Consigo Beja Consegue.------------- 
 
Neste momento, o vereador Vítor Picado, depois de ter solicitado o uso da palavra ao senhor 
Presidente da Câmara, que lhe concedeu a mesma, fez a seguinte intervenção:----------------------
Os vereadores da CDU abstiveram-se em reunião de câmara nesta matéria pelo facto de, 
embora considerarem relevante, não conheciam todo o processo que deu origem a esta 
proposta, pelo que solicitaram informação neste âmbito, tal como o têm vindo a fazer em 
relação a um conjunto de outros assuntos.---------------------------------------------------------------------
Contudo, pediu a palavra para abordar outro assunto que a todos diz respeito e que até há 
sensivelmente quatro anos atrás causou nesta assembleia e na câmara municipal algumas 
celeumas com pessoas a porem a mão no peito de forma cândida dizendo que estavam cá para 
fazer parte da solução. Ora, agora chega outra vez o problema e portanto é necessário tomar 
medidas. Refere-se a uma questão concreta que se está a passar e que respeita aos 
trabalhadores da Associação Portas do Território que receberam a notificação que vão ficar 
sem o seu posto de trabalho. Assim, e tendo em conta que este assunto, há quatro anos, fez 
derramar muita tinta, com pessoas a dizer que iriam honrar os seus compromissos, apostar no 
património, na cultura e no desenvolvimento e dar resposta a estas pessoas, perguntou o que 
é que a Câmara Municipal de Beja está a pensar fazer relativamente a esta situação? Como é 
que se pode de alguma forma dar resposta a estas pessoas? E se este património vai 
permanecer ou não aberto depois de todo o investimento feito no mesmo?--------------------------
Pediu desculpa aos eleitos por estar a colocar esta questão neste ponto mas não tinha outra 
forma de a colocar e, pela agitação verificada, já está a perceber o desconforto que a mesma 
está a causar, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, começou por dizer que esta questão não lhe 
causa desconforto rigorosamente nenhum, contudo, esta intervenção do senhor vereador 
Vítor Picado, revela de facto o espírito com que a Coligação Democrática Unitária está na 
oposição ao executivo da Câmara Municipal de Beja. Aproveita uma Assembleia Municipal, em 
que lhe é dado o uso da palavra, para levantar e colocar um assunto desta forma e tirado da 
cartola, que nem sequer faz parte da ordem de trabalhos, o que é absolutamente inqualificável 
e demonstra a qualidade do senhor Vítor Picado no executivo da Câmara Municipal de Beja.----
Acrescentou que estes trabalhadores contratados pela Associação Portas do Território, são 
prestadores de serviços, não são trabalhadores do quadro, mas mais, quando este executivo 
chegou à Câmara Municipal de Beja a Associação Portas do Território tinha sido extinta e por 
esse facto, em conjunto com a Diocese, tiveram de assumir pagamentos muito expressivos e 
avultadas quantias de indemnização por processos perdidos em Tribunal a trabalhadores que 
na altura ficaram sem o seu posto de trabalho e, já agora, só receberam essas indemnizações, 
porque a APT foi reativada, caso contrário não as tinham recebido.--------------------------------------
Portanto, o que não se pretende é que a Associação, constituída pela Santa Casa da 
Misericórdia de Beja, pela Diocese de Beja e pela Câmara Municipal de Beja, fique de facto 
com encargos de 20, 30 ou 40.000,00 €, que depois não possa honrar no futuro.--------------------
A Câmara Municipal tem aumentado substancialmente o seu quadro de trabalhadores e quer 
aumentar mais, mas para isso tem de haver meios financeiros e dinheiro para lhes pagar 
porque o que desonra mais uma autarquia é assumir compromissos e não os cumprir. Será 
procurada uma solução, procurar-se-á valorizar o património, e portanto, não se pode dizer 
que a Câmara não honrou os compromissos quando de facto estes foram todos honrados uma 
vez que não deve rigorosamente nada a nenhum desses trabalhadores, disse.-----------------------  
 
Presente a repartição e encargos relativa à candidatura da Câmara Municipal de Beja à 
DGArtes – Direção Geral das Artes, ao Programa de Apoio à Programação da RTCP (Rede de 

Teatros e Cineteatros Portugueses):---------------------------------------------------------------------------------- 
 

Anos Comparticipação CMB Comparticipação DGArtes Valor Anual 

2022 100.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 € 

2023 100.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 € 

2024 100.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 € 

2025 100.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 € 
 

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

3. – Aprovação da ata em minuta;-------------------------------------------------------------------- 

 
Tendo em conta a necessidade de dar cumprimento às deliberações tomadas na presente 
sessão, foi a ata aprovada em minuta, nos termos do número três do artigo quinquagésimo 
sétimo da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro.------------------ 
 

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

 
Concluídos os trabalhos, a Senhora Presidente Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, 
desejou a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo e deu por encerrada a sessão eram 
dezanove horas, da qual se lavrou a presente ata nos termos do artigo 57º da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro, que vai ser assinada pela Presidente e pelos 1º e 2º Secretários da Mesa.--- 
 
 
 
Aprovada por unanimidade em 

sessão ordinária realizada em 28 

de fevereiro de 2022 
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A Mesa, 

 

 


