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Ata número um, relativa à sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal de Beja realizada a vinte e quatro de janeiro do ano dois mil e 
vinte e dois;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Pelas vinte e uma horas, reuniu por videoconferência, 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.--------------------------------------------------------------- 
 
Seguiu-se o ponto 1 da ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------- 
 

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

 
Neste período não se registou qualquer intervenção.-------------------------------------------------------- 
 
O eleito Bernardo Loff (CDU) solicitou o uso da palavra para apresentar a seguinte Nota 
Declarativa sobre a realização não presencial da sessão extraordinária:------------------------------
“A CDU vem manifestar a sua posição sobre a realização não presencial da sessão 
extraordinária, evocando os seguintes argumentos:---------------------------------------------------------
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1 – A senhora Presidente decidiu este meio sem que tivesse feito uma conciliação efetiva com 
o representante da CDU na Mesa da Assembleia, quando foi manifestada pelo respetivo eleito 
a opinião de preferência pela sessão presencial;--------------------------------------------------------------
2 – Numa altura em que o Governo de Gestão do PS tem vindo, e bem, a proceder ao 
levantamento das medidas limitativas sobre as reuniões de natureza pública, com opiniões 
técnicas a justificar a necessidade de retirar as medidas mais restritivas, tendo sido alegado 
que, nesta fase da pandemia, o afastamento físico, a máscara e a desinfeção são medidas 
protetivas suficientes, a opção adotada pela senhora Presidente foi por manter o quadro mais 
restritivo, em desconformidade com as recomendações do executivo em funções.-----------------
3 – O próprio Município de Beja suspendeu o teletrabalho e levantou as restrições mais 
severas que pendiam sobre os eventos culturais, decisão tomada de acordo com as 
orientações nacionais, também a este nível a senhora Presidente não teve em linha de conta 
as medidas tomadas;--------------------------------------------------------------------------------------------------
4 – A situação atual, felizmente, não é comparável à que existiu no início da pandemia, devido 
à vacinação e à prevalência de uma variedade menos grave e letal;-------------------------------------
5 – A sala do Pax-Júlia, por ser ampla, permitiria a realização da sessão sem qualquer 
perigosidade evidente, não constituindo um risco acrescido, diferente daquele que o comum 
do cidadão enfrenta, quer no local de trabalho, quer nos locais que diariamente tem de 
frequentar. Tanto mais que não se pode esquecer que está em curso uma campanha eleitoral 
e eleições que, em princípio e naturalmente, levam a níveis de aproximação física maiores 
entre as pessoas do que habitualmente, estando a decorrer sem quaisquer medidas restritivas 
dignas de destaque;---------------------------------------------------------------------------------------------------
6 – A forma remota de realização da sessão representa maior dificuldade e menor eficácia no 
âmbito da discussão do orçamento, inclusivamente em relação a uma presença mais efetiva do 
público, circunstância que inibe a participação num dos assuntos mais importantes para o 
Município.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neste sentido, não se compreende a opção seguida para a realização desta sessão da 
Assembleia Municipal.”, disse.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, tomou nota desta 
declaração e esclareceu que por um lado a maioria dos membros da Mesa concordou que a 
sessão fosse realizada por videoconferência. Por outro lado, para além dos níveis de 
prevalência estarem de facto muito elevados, há eleitos em isolamento que não poderiam 
naturalmente participar se a sessão fosse presencial, portanto, considerando que a saúde e 
segurança das pessoas estão em primeiro lugar, foi tomada esta decisão, aliás, à semelhança 
da tomada pelo executivo municipal que está a realizar as suas reuniões do mês de janeiro 
também através de videoconferência. Esta decisão tem enquadramento legal e a legislação 
prevê, se a situação sanitária se mantiver, que as sessões continuem a ser realizadas desta 
forma ainda durante algum tempo, contudo, esperamos todos obviamente que não seja 
necessário. É também da opinião que esta forma de reunir não constitui um impedimento para 
que os eleitos possam fazer as intervenções que considerem necessárias, assim como não lhe 
parece que seja impeditivo do público intervir, uma vez que, inclusivamente, as inscrições e o 
público presente estão dentro da média quando as reuniões são presenciais, disse.---------------- 
 

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

 

2.1. – Proposta de aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento 
da Câmara Municipal de Beja para o ano 2022;---------------------------------------------- 

 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, cumprimentou todos os presentes e 
aproveitou para informar que foi atingida em Beja hoje a mais alta taxa de incidência 
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provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) em 14 dias/100.000 habitantes com 4113 
casos/100.000 habitantes e 189 casos novos no dia de ontem.-------------------------------------------- 
Em seguida fez a seguinte nota introdutória, relativa às Grandes Opções do Plano e Orçamento 
da Câmara Municipal de Beja para o ano 2022, que tem um valor global na ordem dos 
43.000.000,00 €, e no qual espera ter uma execução na ordem dos 80/85%:--------------------------
Este Orçamento de 2022 e o próximo de 2023 são necessariamente orçamentos fortemente 
condicionados e com uma margem de manobra muito curta e apertada pelas candidaturas 
aprovadas no âmbito dos diversos avisos do Portugal 2020, tal como repetidamente referiram 
durante a campanha eleitoral de setembro último.-----------------------------------------------------------
Equipamentos como o novo edifício do CEBAL, a 2ª Fase da Zona de Acolhimento Empresarial 
Norte, a 2ª Fase dos Percursos Acessíveis, o Centro de Acolhimento para Visitação do Fórum 
Romano de Beja, a nova iluminação para o Centro Histórico, entre outros, são projetos com 
financiamento garantido e que só com a aprovação do Orçamento para 2022 podem iniciar os 
respetivos concursos.-------------------------------------------------------------------------------------------------
A par disso há ainda a conclusão da requalificação das Piscinas Municipais Descobertas e do 
Mercado Municipal de Beja, com obras na ordem dos dois milhões de euros e a serem 
terminadas no decorrer deste ano.--------------------------------------------------------------------------------
Este Orçamento dá também resposta a um apoio maior aos Bombeiros Voluntários de Beja 
com um crescimento na ordem dos 50% e às cinquenta associações culturais e clubes 
desportivos do concelho com um crescimento de 25% das verbas de apoio à atividade regular 
(com o compromisso de crescimento em mais 75% face a 2021, em 2023) e acrescenta verbas 
elevadas para a elaboração de projetos e de estudos prévios que possam ser úteis ao 
Município para eventuais futuras candidaturas ao “Portugal 2030” e ao “Plano de Recuperação 
e Resiliência”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Orçamento, no que respeita à massa salarial, prevê cerca de 14.000.000,00 € para este ano e 
irá possibilitar, pela primeira vez, o cumprimento pleno dos rácios de auxiliares de ação 
educativa nas escolas do nosso concelho. Também a modernização da envelhecida frota do 
Município encontra respostas de aquisição e de aluguer no documento proposto.------------------
Este documento previsional é também o primeiro que em Beja não sub-orçamenta eventos 
culturais da Câmara Municipal de Beja, dando-lhe uma expressão orçamental exata em termos 
de custos calculados com base nos históricos mais recentes.----------------------------------------------
Este é um Orçamento que dá garantias de cobertura e de execução dos principais 
compromissos eleitorais de quem venceu, incorporando também propostas das restantes 
forças representadas no executivo municipal.------------------------------------------------------------------
Ao longo do próximo quadriénio, com início logo em 2022, continuar-se-á a dar corpo a uma 
das tarefas mais complexas e mais onerosas da Câmara Municipal de Beja: a recuperação 
progressiva da rede viária urbana e de ligação entre localidades do concelho quer através de 
empreitadas, quer através de requalificações por administração direta.--------------------------------
Fizeram mais no último quadriénio do que em qualquer um outro período de tempo idêntico 
anterior e farão, neste mandato, mais 20% do que no mandato anterior nesta matéria 
conforme compromisso público assumido.---------------------------------------------------------------------
Apresenta-se pois uma proposta que maximiza o aproveitamento dos fundos comunitários já 
disponíveis e que através de novos projetos e estudos prévios, prepara o concelho para futuras 
oportunidades que nos modernizem, que nos tornem mais competitivos e atrativos sob todos 
os pontos de vista do empresarial ao turístico.-----------------------------------------------------------------
Este documento representa assim um sólido compromisso entre um presente dinâmico e um 
futuro bem programado, reforça oportunidades e é um documento com a marca de todos, 
para um concelho solidário, socialmente coeso e progressivamente mais desenvolvido, disse.-- 
 
O eleito José Pinela Fernandes (CCBC) cumprimentou todos os presentes e questionou o 
senhor Presidente da Câmara Municipal sobre determinadas matérias que, na opinião da 
Coligação Consigo Beja Consegue, deveriam estar refletidas neste Orçamento, 
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nomeadamente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto 1: não vê qualquer medida relativamente à fixação, arrendamento a preços acessíveis 
ou possibilidade de aquisição de imóveis para jovens.-------------------------------------------------------
Ponto 2: o investimento previsto e verba disponível orçamentada para a Casa da Cultura cinge-
se a uma adjudicação direta que permite apenas pequenos arranjos e não dá para fazer a 
recuperação necessária daquele equipamento no sentido do mesmo revelar todo o seu 
potencial.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto 3: também não lhe parece que esteja contemplado neste Orçamento questões 
relacionadas com a Estratégia Local de Habitação, como foi referido pelo senhor Presidente, 
pelo que espera uma explicação mais detalhada sobre como é que este processo vai ser 
gerido.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto 4: relativamente ao projeto de requalificação da Zona de Acolhimento Empresarial 
Norte, que já está aprovado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência e às Áreas de 
Acolhimento Empresarial da Nova Geração, não há referências à aplicação dos 16.500.000,00 € 
no que respeita a esta matéria, disse.---------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, deu os seguintes esclarecimentos às questões 
colocadas:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Começou por dizer que hoje em dia, no Centro Histórico de Beja, existe um conjunto de 
vantagens fiscais para qualquer pessoa que decida lá residir, independentemente da idade. O 
compromisso maior, que se tentará implementar já em 2023, tem a ver com a fixação de 
jovens nas freguesias rurais, que têm diminuído a sua população mais que a cidade, pelo que 
se tenciona alargar os benefícios fiscais para jovens que adquiram imóveis nas freguesias rurais 
até 200.000,00 €. Não é uma medida que apareça espelhada no Orçamento e tem de ser 
incluída no Regulamento de Benefícios Fiscais do Município de Beja. Mais, pretende-se ter um 
conjunto de imóveis, fora da Estratégia Local de Habitação, para arrendamento acessível a 
jovens, cerca de 20 a 25% abaixo do valor de mercado, onde se incluem os chamados edifícios, 
nº 29 e Modas Felicio sitos na Praça da República, este último que já teve um concurso deserto 
e que terá de ser objeto de novo concurso com valor superior aos 750.000,00 €. Estas 
habitações terão a particularidade dos jovens poderem permanecer até sensivelmente aos 45 
anos e não permanentemente para haver rotatividade de ocupação das mesmas.------------------
É claramente um objetivo da Câmara Municipal de Beja que os jovens venham para o centro 
da cidade, daí se ter disponibilizado habitação ao Instituto Politécnico de Beja para que ai fixe 
residências, e é com todo o gosto que continuarão a reabilitar habitação para este efeito.-------
Relativamente à Estratégia Local de Habitação, já referiu na sua intervenção inicial, a mesma 
será incluída assim que houver luz verde da parte do IHRU.------------------------------------------------
Relativamente à 2ª Fase da Zona de Acolhimento Empresarial Norte, está no Orçamento, é um 
financiamento do Portugal 2020 e o concurso não foi ainda lançado, por um lado porque o 
Orçamento ainda não foi aprovado e, por outro, porque tem havido uma questão com o 
projeto da parte elétrica daquela zona que se espera ser resolvido pela E-REDES. Referiu que os 
16.500.000,00 € irão passar a 15.000.000,00 € porque houve uma rubrica de 1.500.000,00 € 
que a CCDR aprovou duas vezes e assim que o contrato seja assinado, através de uma revisão 
orçamental, será incluído esse valor. Acrescentou que nas Áreas de Acolhimento Empresarial 
da Nova Geração o que está em causa não são obras de infraestruturação mas sim instalação 
de serviços, sendo que a intervenção tem de estar concluída até 2026 e sendo que os 
15.000.000,00 € também não serão todos executados em 2022, serão sim lançados, assim 
espera, muitos concursos.-------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à Casa da Cultura, prevê-se neste Orçamento uma intervenção por 
administração direta ao nível de toda a pintura do edifício, reparação de fissuras, claraboias e 
não uma grande intervenção no seu interior. No PEDU já não havia possibilidade de incluir a 
Casa da Cultura e, como disse no mandato anterior e na campanha eleitoral, foi uma opção 
política, isto é, escolhas tiveram de ser feitas. Se a opção recaísse para uma grande 
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intervenção na Casa da Cultura, que a merece com toda a certeza, teriam de ter dispensado a 
empreitada dos Percursos Acessíveis e, somando a esta, também a requalificação da Piscina 
e/ou Mercado Municipal. A opção do executivo foi avançar com os Percursos Acessíveis, 
Piscina e Mercado Municipal. Outro executivo poderia ter tido uma opção diferente mas 
dificilmente as verbas disponíveis dariam para tudo. Contudo, se abrir uma janela de 
oportunidade com certeza que tentarão aproveitá-la para lançar um projeto de profunda 
remodelação daquele equipamento cultural. Acrescentou que a Câmara Municipal de Beja tem 
um projeto de intervenção de eficiência energética na Casa da Cultura, com um valor de 
500.000,00 €, que na sua opinião está claramente sub-orçamentado e, quando reuniram com a 
empresa projetista em 2018 e perguntaram quanto custaria uma intervenção para remodelar 
todo o edifício e tornar o mesmo numa grande sala de espetáculos de forma a constituir um 
complemento ao Pax-Júlia, a estimativa foi de 2.500.000,00 €, portanto, como se vê, seria e 
será a maior de todas. Um dia terá de se fazer, não está prevista neste Orçamento, tem toda a 
razão o eleito Pinela Fernandes mas, quando se começar a discutir o Orçamento para 2023, 
tem a certeza e deu a palavra que a Casa da Cultura estará substancialmente melhor do que a 
apresentação interior e exterior que tem atualmente, não sendo ainda assim a Casa da Cultura 
que gostaria que fosse, disse.---------------------------------------------------------------------------------------  
 
A eleita Ana Horta (PS) fez a seguinte intervenção final:----------------------------------------------------
“Vamos hoje votar as Grandes Opções do Plano e Orçamento da Câmara Municipal de Beja 
para 2022, o primeiro deste mandato.---------------------------------------------------------------------------
O Grupo do Partido Socialista considera ser um orçamento realista e ambicioso, que reflete o 
seu programa eleitoral apresentado e que foi a votos dia 26 de setembro de 2021 e que foi o 
mais votado pelos eleitores do Concelho de Beja.-------------------------------------------------------------
Deste documento, destacamos a continuação da recuperação da rede viária urbana e não 
urbana do Concelho, que há semelhança do mandato anterior não se deixa essa recuperação 
para o último ano do mandato.------------------------------------------------------------------------------------
Destacamos também, a 2ª Fase da Zona de Acolhimento Empresarial Norte, a 2ª Fase dos 
Percursos Acessíveis de Beja, o Centro de Acolhimento para a Visitação do Fórum Romano de 
Beja, a renovação da iluminação do Centro Histórico, o aumento ao apoio dos Bombeiros 
Voluntários de Beja, o novo edifício do CEBAL, o Orçamento Participativo, a conclusão da 
requalificação das Piscinas Municipais e do Mercado de Beja entre outros.----------------------------
Devemos ainda enaltecer o reforço do quadro de pessoal do Município de Beja que permite 
suprimir necessidades onde destacamos a contratação de auxiliares de ação educativa para as 
escolas do nosso Concelho o que permite o cumprimento dos rácios. Este é um bom exemplo, 
de que foi a melhor opção, para a comunidade escolar do concelho, a transferência de 
competências na área da educação para o Município.-------------------------------------------------------
Congratulamos o executivo pelo diálogo implementado com as coligações representadas na 
Câmara e na Assembleia Municipal, nomeadamente a CDU e a CCBC, na construção deste 
documento, a democracia é isto mesmo.------------------------------------------------------------------------
Temos a certeza que o executivo tudo fará para aproveitar os financiamentos comunitários e 
nacionais já disponíveis e que vão estar disponíveis no futuro em prol do nosso Concelho.-------
Como disse o nosso Presidente na apresentação deste documento, é um orçamento que não 
deixa ninguém para trás. Posto isto, o Grupo do Partido Socialista só poderá votar 
favoravelmente este orçamento e as Grandes Opções do Plano.”, disse.------------------------------- 
 
Colocado à votação foram as Grandes Opções do Plano e Orçamento da Câmara Municipal de 
Beja para o ano 2022, aprovadas por maioria com dezassete abstenções das bancadas da 
Coligação Democrática Unitária e da Coligação Consigo Beja Consegue.------------------------------ 
 
O eleito José Pinela Fernandes (CCBC) apresentou a seguinte Declaração de Voto:------------------
“Foi possível integrar, no orçamento, algumas medidas que consideramos prioritárias e que 



 

Página 6 de 9 
 

necessitam de ser rapidamente melhoradas:-------------------------------------------------------------------
1. Disponibilização de uma verba para a realização do projeto a que chamamos “Circular Sul”, 
que tanto referimos ao longo da campanha eleitoral;--------------------------------------------------------
2. Aumento dos apoios disponibilizados para as associações culturais e desportivas em 25% já 
para 2022, com novos aumentos a serem acordados para os restantes três anos do mandato;--
3. Discordámos, veemente, que a verba disponibilizada para o caravanismo fosse aplicada no 
Parque de Campismo de Beja, pois acreditamos que deve existir uma mobilização do Parque 
de Campismo para uma nova localização, para que estes terrenos, juntamente com o Estádio 
“Flávio dos Santos”, possam ser aproveitados.-----------------------------------------------------------------
No Beja Consegue, o mecanismo de decisão é de fácil perceção: votamos a “favor” do que 
acreditamos que melhora o nosso concelho; “contra” o que achamos que não o valoriza; e 
“abstemo-nos” em situações (extraordinárias) em que, apesar de existirem pontos com os quais 
não concordamos, consideramos que uma reprovação traria mais consequências negativas do 
que positivas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Este, não deixa de ser um voto crítico, porque Beja precisa de muito mais, deixando um forte 
sinal ao executivo para que, em futuros orçamentos, apresentem-se melhores e mais 
estratégicas soluções para o nosso concelho.------------------------------------------------------------------
Pelo exposto, e pelo benefício de dúvida que temos de dar ao atual executivo em cumprir com 
o acordado, entendemos, de forma responsável, abster-nos na votação deste orçamento.”, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito Manuel Oliveira (CDU) apresentou a seguinte Declaração de Voto:---------------------------
“O orçamento municipal para 2022 não tem, do ponto de vista global, características que 
potenciem a coesão social e territorial do Município. Verifica-se um claro alheamento em 
relação aos aglomerados rurais, sem intervenções e investimentos relevantes. De modo geral, 
as Freguesias viram aumentadas despesas impostas pela pandemia, bem como encargos 
decorrentes do processo de transferência de competências e não se veem prontamente 
compensadas financeiramente.------------------------------------------------------------------------------------
As verbas inscritas no orçamento para a recuperação e manutenção de arruamentos e rede 
viária municipal são claramente insuficientes, face às necessidades que estão colocadas. As 
populações têm dado conta dessas mesmas necessidades, através de importantes 
manifestações de preocupação, materializadas nas moções recentemente aprovadas, 
nomeadamente, nas Assembleias de Freguesia de Salvada/Quintos e Cabeça Gorda.---------------
Este é o orçamento do Partido Socialista, com a inclusão tímida dos contributos entregues pela 
CDU e que acaba por não responder às necessidades mais prementes. O Executivo Municipal 
em permanência passa como “gato pelas brasas” no que respeita aos problemas do sector das 
artes e da cultura, insensível às dificuldades que os agentes culturais passaram e continuam a 
passar, numa fase sem precedentes. Prever para 2022 o correspondente a 0,59% do 
orçamento para a cultura e desporto é retroceder no trabalho realizado nesta área, ao longo 
de décadas. Não compreendemos porque razão não é reforçado o apoio à cultura, depois do 
tremendo golpe que deixou em estado de vulnerabilidade atores, músicos, artistas de 
diferentes áreas de expressão, companhias e projetos artísticos. Não compreendemos, apesar 
das explicações do senhor Presidente da Câmara, porque não figuram neste orçamento, nem 
no plano plurianual de investimentos, verbas com vista à recuperação da Casa da Cultura.-------
As atividades e investimentos especificamente dirigidos à juventude também não têm 
expressão neste orçamento. Fica, igualmente nesta área, afastada a possibilidade de se 
inverter a tendência, sempre crescente, de perda de população jovem, como provam os 
resultados dos últimos sensos.-------------------------------------------------------------------------------------
Sendo o primeiro orçamento deste mandato, o Grupo de eleitos da CDU na Assembleia 
Municipal entendeu abster-se, dando ao Executivo Municipal em permanência, a possibilidade 
de aplicar o seu orçamento. Lamentamos que as nossas propostas não tenham sido acolhidas. 
No entanto, mantemos a expectativa de que em próximos orçamentos possamos contar com 
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outro tipo de recetividade, proporcionando assim às populações melhores condições para as 
suas aldeias e para os seus bairros, com mais cultura e mais bem-estar social.”, disse.------------- 
 

2.2. – Proposta de aprovação de Mapa de Pessoal da Câmara Municipal 
de Beja para o ano 2022;----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Considerando 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, refere-se o seguinte relativamente à proposta 
de Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Beja para o ano 2022, o senhor Presidente da 
Câmara deu conhecimento dos novos recrutamentos propostos para o ano 2022, que são 45, e 
que são os que a Câmara Municipal, na opinião do executivo em permanência, mais precisa 
para satisfazer as suas necessidades:-----------------------------------------------------------------------------
Novos postos de trabalho criados:--------------------------------------------------------------------------------
TÉCNICOS SUPERIORES – Novos recrutamentos – para ocupação em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado:---------------------------------------------------
1 Técnico Superior/DSO-GHSST – área de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho;------------------
1 Técnico Superior/DAU-SAPL – área de Arquitetura.----------------------------------------------------------
Total – 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSISTENTES TÉCNICOS – Novos recrutamentos – para ocupação em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado:---------------------------------------------------
2 Assistente Técnicos/GRH;------------------------------------------------------------------------------------------
1 Assistente Técnico/DAU-SSA;--------------------------------------------------------------------------------------
3 Assistentes Técnicos/DTP-ST;--------------------------------------------------------------------------------------
3 Assistentes Técnicos/DEDJ-SE (Agrupamentos Escolares).----------------------------------------------------
Total – 9 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSISTENTES OPERACIONAIS – Novos recrutamentos – para ocupação em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado:---------------------------------------------------
2 Assistentes Operacionais – Pintores – DSO/SO;---------------------------------------------------------------
1 Assistente Operacional – Serralheiro Civil – DSO/SO;-------------------------------------------------------
1 Assistente Operacional – Asfaltador – DSO/SOM;------------------------------------------------------------
1 Assistente Operacional – Motorista de Ligeiros – DSO/STM;----------------------------------------------
1 Assistente Operacional – Motorista de Pesados – DSO/STM;---------------------------------------------
2 Assistentes Operacionais – Condutores de Máquinas Pesadas – DAS/SALURR;-----------------------
4 Assistentes Operacionais – Jardineiros – DAS/SZV;----------------------------------------------------------
22 Assistentes Operacionais – Auxiliares de Ação Educativa – DEDJ/Educação (Agrupamentos 

Escolares).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total – 34 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocado à votação foi o Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Beja para o ano 2022, 
aprovado por maioria com dezassete abstenções das bancadas da Coligação Democrática 
Unitária e da Coligação Consigo Beja Consegue.-------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Maria da Fé Carvalho (CDU) apresentou a seguinte Declaração de Voto:--------------------
“No que diz respeito ao mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Beja para o ano 2022 os 
eleitos da CDU na Assembleia Municipal consideram que o mesmo devia ser reforçado 
nomeadamente para o sector operacional e escolar, por forma a reduzir o recurso à 
contratação de empresas de trabalho temporário, onde, na maioria das vezes, os direitos dos 
trabalhadores não são salvaguardados. Por esse motivo, abstiveram-se na votação do 
mesmo.”, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O eleito Bernardo Nascimento (CCBC) apresentou a seguinte Declaração de Voto:------------------
“O sentido de voto da Coligação Consigo Beja Consegue, foi de abstenção, pelo facto do 
desconhecimento das necessidades efetivas do quadro de pessoal da Câmara Municipal e uma 
vez que esse conhecimento é de quem, efetivamente, faz a gestão da instituição.”, disse.-------- 
 
A eleita Margarida Patriarca (PS) apresentou a seguinte Declaração de Voto:-------------------------
“Senhores eleitos estamos aqui nesta Assembleia Municipal a assistir a um momento marcante 
na educação do nosso Concelho. Aquilo que o PS na gestão do Município aqui trás, é um 
reforço significativo do quadro de assistentes das nossas escolas que irá permitir, desde logo, 
que a assistência às atividades letivas, às crianças e a todas as atividades de manutenção e 
limpeza da escola, se possa fazer com mais qualidade e com mais recursos humanos, algo que 
não era verificado até aqui.-----------------------------------------------------------------------------------------
Esta é também uma resposta com trabalho, com números e com a realidade a todos os 
arautos da desgraça que condenavam a aceitação da descentralização de competências da 
educação por parte do Município, recordo, é algo que não acontecia até aqui.-----------------------
Os números aqui apresentados mostram que houve trabalho e sentido de escuta das 
necessidades das escolas por parte do executivo, falando com as direções, ouvindo o que elas 
precisam e atuando em proximidade, atuando localmente e atuando para conseguir dar 
resposta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Com as vagas aqui disponíveis preenchidas, irá existir uma melhoria significativa no serviço de 
proximidade escolar no nosso Concelho e para o Partido Socialista isto é trabalhar para as 
pessoas, para as famílias e para reforçar a escola pública. De nada vale levantar lonas ou 
prender faixas que criam poluição visual mas que nada resolvem, recordo, nunca houve os 
números desta natureza.---------------------------------------------------------------------------------------------
O Partido Socialista está do lado certo da luta, do lado equilibrado, que houve e procura 
soluções, o lado que as pessoas precisam porque lhes resolve os problemas.-------------------------
Congratulamo-nos por isso, o facto do Mapa de Pessoal ter sido aprovado, como não poderia 
deixar de ser, mesmo com a abstenção da CDU e da CCBC, disse.------------------------------------------ 
 

2.3. – Proposta de atribuição de despesas de representação – Cargos de 
Direção Intermédia de 2º Grau/Chefes de Divisão;---------------------------------------- 

 
O artigo 24º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, prevê a possibilidade de serem abonadas 
despesas de representação aos titulares de cargos de direção intermédia de 2º grau, a que 
corresponde o montante mensal de 195,37 €, fixado legalmente, cuja atribuição é da 
competência da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal. Assim, e em 
virtude de se ter iniciado um novo mandato autárquico, o senhor Presidente da Câmara, 
propôs a continuidade da atribuição de despesas de representação aos oito dirigentes 
intermédios de 2º grau/chefes de divisão do Município de Beja, para aprovação pela Câmara 
que apresentará a respetiva proposta à Assembleia Municipal para efeitos de deliberação.------ 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento foi a proposta de atribuição 
de despesas de representação – Cargos de Direção Intermédia de 2º Grau/Chefes de Divisão 
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.------------------ 
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4. – Encerramento;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Concluídos os trabalhos, a Senhora Presidente Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, 
deu por encerrada a sessão eram vinte e duas 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 maioria com quatro 

abstenções em sessão ordinária realizada 

em 28 de fevereiro de 2022 


