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

 
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 deu conhecimento dos pedidos de substituição dos eleitos, 
Bernardo Mendes Loff Barreto e Maria da Fé Baptista Carvalho, pelos cidadãos a seguir na lista 
de eleitos da Coligação Democrática Unitária à Assembleia Municipal, Rui Pedro Borges Lopes 
Aldegalega e Sandra Cristina Vargas Ramos, respetivamente, bem como da eleita Áurea de 
Jesus Lucas Dâmaso, pelo cidadão a seguir na lista de eleitos do Partido Socialista à Assembleia 
Municipal, Jacinto Manuel Cristina Franco.---------------------------------------------------------------------- 
 
Estiveram presentes os senhores(as) eleitos(as), Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova, 
António José Curre Barahona, Manuel de Sousa Teles Covas Lima, Rui Pedro Borges Lopes 
Aldegalega, José Jorge Lampreia Branco de Anes, José Manuel Pinela Coelho Fernandes, Ana 
Cristina Ribeiro Horta, Miguel Machado Quaresma, Vítor Hugo Meireles Camões do Rego, 
Bernardo Maria Parreira Cabral Cruz Nascimento, Sandra Cristina Vargas Ramos, 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, Jacinto Manuel Cristina Franco, 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.--------------------------------------------------------------
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 
Manuel Gomes Baia Santos Picado, Maria de Fátima Jacinto do Estanque e Rui Manuel de 
Sousa Eugénio.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Seguiu-se o ponto 1 da ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------- 
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1. – Período de Antes da Ordem do Dia;---------------------------------------------------------- 

 

1.1. – Apreciação e votação das atas números 8/2021, 09/2021 e 
1/2022;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a 
senhora Presidente da Assembleia colocou à votação as seguintes atas que foram previamente 
distribuídas por todos os eleitos:-----------------------------------------------------------------------------------
nº 8/2021, relativa à sessão ordinária realizada em vinte e três de novembro de dois mil e vinte 
e um, aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------
nº 9/2021, relativa à sessão extraordinária realizada em vinte e dois de dezembro de dois mil e 
vinte e um, aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------
nº 1/2022, relativa à sessão extraordinária realizada em vinte e quatro de janeiro de dois mil e 
vinte e dois, aprovada por maioria com quatro abstenções.---------------------------------------------- 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Assembleia Municipal;------------------------- 
 
A eleita Ana Horta (PS) em nome dos Grupos do Partido Socialista e da Coligação Consigo Beja 
Consegue, apresentou a seguinte Moção – Condenação do ataque militar da Rússia contra a 
Ucrânia e Solidariedade para com o povo ucraniano:-------------------------------------------------------
“A Assembleia Municipal de Beja condena veementemente toda e qualquer violação do direito 
internacional e direitos humanos. No século XXI, as soluções pacíficas e diplomáticas são 
aquelas que melhor defendem as pessoas e a prosperidade e crescimento dos países.-------------
Assim, a invasão e o ataque militar da Rússia à Ucrânia configuram uma violação à integridade 
deste país, consagrada no direito internacional e uma agressão aos valores da nossa 
civilização. Só o quadro do direito internacional, dos acordos internacionais anteriormente 
estabelecidos, a retoma imediata do caminho da diplomacia e das resoluções pacíficas podem 
ser o caminho para o futuro pacífico e próspero de toda a região.---------------------------------------
Saudamos a atuação do Governo português por rapidamente ter acionado um plano de 
evacuação dos portugueses residentes na Ucrânia e por dar instruções às nossas missões 
diplomáticas para que emitam vistos na hora para todos os que fugindo da guerra procurem 
abrigo e segurança no nosso país. Reiteramos a mensagem do nosso primeiro-ministro de que 
estamos prontos a acolher e apoiar aqueles que decorrentes destes atos de violência viram as 
suas vidas dilaceradas e manifestamos a nossa solidariedade a todo o povo Ucraniano.-----------
Assim, a Assembleia Municipal de Beja, reunida a 28 de fevereiro de 2022 delibera:----------------
1. Condenar veementemente a invasão e o ataque militar da Rússia contra a Ucrânia, por 
violação do direito internacional;----------------------------------------------------------------------------------
2. Apelar à paz, à segurança e ao respeito pelo direito internacional, sendo a via diplomática a 
única solução aceitável na resolução de conflitos;------------------------------------------------------------
3. Solidarizar-se com o povo ucraniano, com a comunidade ucraniana imigrada em Portugal e, 
particularmente, com os cidadãos ucranianos e seus descendentes a residir no concelho de 
Beja, que são parte integrante da nossa comunidade;-------------------------------------------------------
4. Cumprir 1 minuto de silêncio em memória das vítimas deste conflito.-------------------------------
Caso a presente moção seja aprovada deve ser enviada à Embaixada da Ucrânia em Lisboa e à 
Associação dos Ucranianos em Portugal, aos órgãos de comunicação local e divulgada na 
página do Município.”, disse.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito Manuel Oliveira (CDU) propôs que se pudesse produzir uma Moção que expressasse, 
de forma unânime, a sensibilidade de todos os grupos representados nesta Assembleia, dada a 
extraordinária importância do tema apresentado pelo Partido Socialista e pela Coligação Beja 



 

Página 3 de 18 
 

Consegue, pelo que, para o efeito solicitou à Mesa a suspensão dos trabalhos por cinco 
minutos se houver acordo dos proponentes da presente Moção, disse.-------------------------------- 
 
Retomados os trabalhos a eleita Ana Horta (PS) referiu que se chegou a acordo sobre esta 
Moção que passou a ler e à qual foram introduzidas pequenas modificações:------------------------
“Moção – Condenação do ataque militar da Rússia contra a Ucrânia e Solidariedade para 
com o povo ucraniano:-----------------------------------------------------------------------------------------------
A Assembleia Municipal de Beja condena veementemente toda e qualquer violação do direito 
internacional e direitos humanos. No século XXI, as soluções pacíficas e diplomáticas são 
aquelas que melhor defendem as pessoas e a prosperidade e crescimento dos países.-------------
Assim, a invasão e o ataque militar da Rússia à Ucrânia configuram uma violação à integridade 
deste país, consagrada no direito internacional e uma agressão aos valores da nossa 
civilização. Só o quadro do direito internacional, dos acordos internacionais anteriormente 
estabelecidos, a retoma imediata do caminho da diplomacia e das resoluções pacíficas podem 
ser o caminho para o futuro pacífico e próspero dos povos.------------------------------------------------
Saudamos a atuação do Governo português por rapidamente ter acionado um plano de 
evacuação dos portugueses residentes na Ucrânia e por dar instruções às nossas missões 
diplomáticas para que emitam vistos na hora para todos os que fugindo da guerra procurem 
abrigo e segurança no nosso país. Reiteramos a mensagem do nosso primeiro-ministro de que 
estamos prontos a acolher e apoiar aqueles que decorrentes destes atos de violência viram as 
suas vidas dilaceradas e manifestamos a nossa solidariedade a todo o povo Ucraniano.-----------
Assim, a Assembleia Municipal de Beja, reunida a 28 de fevereiro de 2022 delibera:----------------
1. Condenar veementemente a invasão e o ataque militar da Rússia contra a Ucrânia, por 
violação do direito internacional;----------------------------------------------------------------------------------
2. Apelar à paz, à segurança e ao respeito pelo direito internacional, sendo a via diplomática a 
única solução aceitável na resolução de conflitos, procurando soluções que salvaguardam as 
preocupações, interesses e direitos de todas as vítimas envolvidas no conflito;----------------------
3. Solidarizar-se com o povo ucraniano, com a comunidade ucraniana imigrada em Portugal e, 
particularmente, com os cidadãos ucranianos e seus descendentes a residir no concelho de 
Beja, que são parte integrante da nossa comunidade, e manifestar também a solidariedade 
com o povo russo que se vê envolvido também neste conflito;--------------------------------------------
4. Cumprir 1 minuto de silêncio em memória das vítimas deste conflito.-------------------------------
Caso a presente moção seja aprovada deve ser enviada à Embaixada da Ucrânia em Lisboa, à 
Associação dos Ucranianos em Portugal, aos órgãos de comunicação local e divulgada na 
página do Município.”------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação foi a Moção, aprovada por unanimidade.-------------------------------------------- 
 
Seguiu-se o cumprimento de um minuto de silêncio em memória das vítimas deste conflito.---- 
 
O senhor Presidente da União das Freguesias de Salvada e Quintos, Nelson Gatinho da Cruz 
(PS), apresentou a seguinte Moção:-------------------------------------------------------------------------------
“Os eleitos do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Beja, apesar de reconhecerem o 
esforço que tem sido feito pelo atual e pelo anterior executivo, na requalificação de estradas e 
ruas, quer na cidade quer nas freguesias rurais, não podem deixar de manifestar a sua 
preocupação relativamente ao atual estado de conservação das Estradas Municipais 511 e 
513.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No anterior e no atual mandatos tem havido, de facto, uma real preocupação, por parte da 
Câmara Municipal de Beja, na requalificação da rede viária nas freguesias rurais e urbanas, 
sem que, houvesse apoios financeiros para tal.----------------------------------------------------------------
Na Junta de Freguesia da Cabeça Gorda foram requalificadas/repavimentadas a Rua Sidónio 
Pais, a Rua Gago Coutinho, a Rua de Beja e várias ruas do Moinho de Vento, enquanto na 
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União de Freguesias de Salvada e Quintos foram requalificadas/repavimentadas a Rua da 
Lobata, a totalidade das ruas do Vale do Rocins, a estrada de acesso a Vale de Rocins, tendo o 
Monte da Malhadinha sido todo pavimentado pois ainda estava em terra batida e ainda todas 
as ruas da aldeia de Quintos e o acesso aos Montes Novos.------------------------------------------------
Atualmente está em curso a requalificação da Estrada Nacional 391 que muito se deveu à 
pressão exercida pelo Executivo junto das Entidades competentes.--------------------------------------
Sem apoios financeiros externos e com recursos financeiros limitados por parte do Município, 
infelizmente, ainda há muita requalificação por fazer, nomeadamente nas Estradas Municipais 
511 e 513, que devido ao elevado tráfego de veículos ligeiros e camiões apresentam um 
estado de deterioração alarmante, que se agravou com as chuvas do final do mês de 
dezembro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, os eleitos do Partido Socialista na Assembleia Municipal recomendam à Câmara 
Municipal de Beja:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Intervenções urgentes, ainda que pontuais, e intervenção com requalificação profunda na EM 

511;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intervenção na EM 513 na ligação à EN 391, cuja requalificação está em fase de conclusão.”, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) informou que o grupo da CDU concorda no essencial com a 
Moção apresentada, contudo, fez a seguinte proposta: sendo o texto muito específico ao nível 
da identificação das obras e considerando que esta é uma questão que não se coloca apenas 
para estas freguesias mas sim ao nível de todo o concelho, propôs que o texto da Moção fosse 
simplificado, retirando o elenco das obras feitas para generalizar as situações concretas 
porque seguramente outras foram realizadas e não foram elencadas, dai que, nessa perspetiva 
o conteúdo é correto mas formalmente acha que existem aqui uns acertos a fazer, disse.-------- 
 
O eleito José Pinela Fernandes (CCBC) referiu que a Coligação Consigo Beja Consegue irá votar 
a favor desta Moção embora não concorde integralmente com o início da mesma, 
nomeadamente, quando refere “…apesar de reconhecerem o esforço que tem sido feito pelo 
atual e pelo anterior executivo…”, por considerar que poderia ter sido feito muito mais, tanto 
nestas duas estradas, como noutras, disse.--------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da União das Freguesias de Salvada e Quintos, Nelson Gatinho da Cruz 
(PS), referiu ter elencado estas obras por ser a intervenção que defende enquanto Presidente 
de Junta pelo que não altera nada na Moção apresentada, disse.---------------------------------------- 
 
Colocada à votação foi a Moção, aprovada por unanimidade, e onde se lê “os eleitos do 
Partido Socialista na Assembleia Municipal de Beja” deve ler-se “os eleitos na Assembleia 
Municipal de Beja”.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito Manuel Custódio (PS) apresentou o seguinte Voto de Pesar:-----------------------------------
“O grupo do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Beja, reunido em sessão ordinária a 
28 de fevereiro de 2022, lamenta profundamente o falecimento dos Exmos. Senhores, António 
José Marciano, falecido a 12-12-2021 e Hernâni Manuel Correia Dias, falecido a 22-12-2021.----
Estes ilustres cidadãos estiveram durante vários anos no serviço autárquico, sendo membros 
da Assembleia Municipal, cargos que desempenharam com elevada entrega e sentido de 
responsabilidade na defesa dos interesses do nosso Concelho.-------------------------------------------
Nesta fase difícil de dor e perda, queremos transmitir a toda a família e amigos a nossa 
solidariedade e as mais sentidas condolências.----------------------------------------------------------------
Caso seja aprovado o teor deste voto de pesar, deve o mesmo ser enviado às respetivas 
famílias.”, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A eleita Madalena Palma (CCBC) apresentou a seguinte Declaração Política – Pela tomada de 
medidas de mitigação da seca:------------------------------------------------------------------------------------
“Segundo o Instituto Português do Mar e Atmosfera, a área de Portugal continental que sofre 
de seca severa ou extrema duplicou nas primeiras duas semanas de fevereiro e cobre 91% do 
território.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na mesma altura de 2005, quando Portugal enfrentava a sua pior seca em mais de seis 
décadas, essas condições alastraram-se em 77% do território.--------------------------------------------
A situação de seca que agora vivemos não é nova, no entanto, não houve, até ao momento 
uma intervenção estrutural. As poucas medidas surgem na forma de proibições, em especial 
para a atividade agrícola, atividade atualmente duplamente penalizada, com o aumento 
generalizado dos fatores de produção, designadamente combustíveis, adubos, rações, cereais 
e energia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A situação de seca severa e extrema que atravessamos, assim como uma conjuntura 
internacional marcada por uma enorme incerteza e cujos efeitos ainda não é possível prever, 
mas que comporta riscos reais, são preocupantes e obrigam a uma intervenção imediata.-------
É urgente que se responda à falta de água, por um lado, com medidas de caráter imediato, de 
célere implementação, que sejam eficazes, em suma, que permitam mitigar, no curto prazo, os 
efeitos da seca extrema que Portugal vive atualmente; por outro lado, medidas de fundo 
deverão ser avaliadas e implementadas para aplicação no médio e longo prazo de modo a 
contrariar os recorrentes efeitos da seca no Alentejo.-------------------------------------------------------
Assim, o Grupo Municipal do Beja Consegue propõe que a Assembleia Municipal de Beja 
delibera sensibilizar o governo a tomar medidas urgentes por forma a evitar que a seca severa 
e extrema que afeta mais de 91% do território, agrave ainda mais a situação de catástrofe que 
a agricultura nacional já vive.”, disse.----------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito Afonso Henriques (CDU) apresentou a seguinte Declaração Política sobre a marcha da 
Saúde em Beja:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
“No dia 26, pelas 10:00 horas, decorreu uma marcha patrocinada pela Comissão de Utentes do 
Hospital José Joaquim Fernandes entre a Casa da Cultura e aquele equipamento em defesa e 
melhoria das condições de saúde no Concelho.----------------------------------------------------------------
O Serviço Nacional de Saúde, tem-se confrontado com um subfinanciamento crónico que 
agrava os problemas de desempenho principalmente no que respeita a resultados decorrentes 
da prestação de cuidados de saúde.------------------------------------------------------------------------------
O Serviço Nacional de Saúde, continua a ser um dos melhores serviços públicos que apesar de 
todo o enfraquecimento que tem sido alvo, importa dotá-lo de recursos matérias, 
tecnológicos, humanos e equipamentos que permitam o seu desenvolvimento.--------------------
Perante o estado de degradação progressiva e gradual das condições básicas de saúde 
verificadas no Concelho, é perfeitamente normal que entre os cidadãos e utentes surjam 
dinâmicas de organizações que pugnem pela melhoria dos respetivos serviços.----------------------
Esta iniciativa social constitui uma forma de exercício de cidadania consubstanciada em modos 
de participação em defesa dos interesses gerais dos residentes como meio de promover o 
desenvolvimento social do Concelho.-----------------------------------------------------------------------------
Na iniciativa desenvolvida, foi feito um apelo ao investimento pela beneficiação, qualificação e 
o alargamento das instalações de saúde, apetrechamentos e modernização de equipamentos 
do hospital e seus serviços.------------------------------------------------------------------------------------------
Também foi referido que os utentes do serviço reconhecem o profissionalismo e a dedicação 
dos profissionais de saúde que desenvolvem um serviço público em condições de assinalável 
precariedade e por vezes em situações extremas de stress tanto mais que ainda se vivem em 
tempos de pandemia.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Pela importância e significado que assume a iniciativa para o desenvolvimento e de melhoria 
das condições de vida no Concelho, a CDU congratula-se com a iniciativa realizada pela 
Comissão.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Independentemente deste assunto não ter sido endereçado antecipadamente aos grupos 
políticos, não se vê o inconveniente, se assim for entendido pelos eleitos presentes, que esta 
declaração possa ser transformada numa Saudação da Assembleia Municipal.”, disse.------------- 
 
O senhor Presidente da União das Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João Baptista, 
Miguel Domingos Condeça Ramalho (CDU) fez a seguinte proposta:-------------------------------------
“Assinalamos este ano e mandato autárquico respetivamente a comemoração do 48º 
aniversário e os 50 anos da Revolução de Abril.---------------------------------------------------------------
O 25 de Abril de 1974 constitui o acontecimento histórico mais relevante da nossa história 
recente devendo-se ao mesmo a consagração de um conjunto de valores e direitos que, quase 
50 anos volvidos, muitos deles ainda perduram, nomeadamente a liberdade, a democracia, a 
paz bem como direitos fundamentais como o acesso ao trabalho, à saúde, à educação, à 
habitação, à segurança e proteção social, à cultura, ao desporto, entre muitos outros.------------
Com o objetivo de procurar assegurar que estas comemorações e os diversos eventos a elas 
associadas possam atingir e envolver uma mais ampla e diversificada participação propomos:--
1. A Constituição no âmbito da Assembleia Municipal de uma Comissão Promotora das 
Comemorações composta pela Presidente da Assembleia Municipal ou em quem esta entenda 
delegar, se for esse o caso, por ela presidida e 2 elementos de cada uma das forças políticas 
representadas na Assembleia;--------------------------------------------------------------------------------------
2. A partir desta Comissão a constituição de uma outra, alargada a todas as entidades do 
concelho e ou nele sedeadas, formal ou informalmente constituídas, que manifestem interesse 
e disponibilidade em associar-se aos objetivos de promover e assinalar as comemorações do 
25 de Abril;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. O agendamento de uma Sessão Solene da Assembleia Municipal a promover no dia 25 de 
Abril;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. A divulgação do conjunto de eventos que no âmbito das comemorações venham a ser 
promovidos a partir desta Comissão, pelo Município, Juntas de Freguesia e outras entidades.”, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Ana Horta (PS) fez a seguinte intervenção relativamente à proposta apresentada:--------
Considerando que as Juntas de Freguesia, Uniões de Freguesias e o Município de Beja, 
organizam todos os anos eventos comemorativos do 25 de Abril abertos a toda a população;---
Considerando que numa sessão solene da Assembleia Municipal estamos fechados sobre nós 
próprios em que as participações se resumem aos convidados e aos eleitos onde nem todos 
participam, nomeadamente alguns Presidentes de Junta e Uniões de Freguesia por estarem 
presentes nos eventos que organizam;---------------------------------------------------------------------------
Considerando que o 25 de Abril coincide com o último dia da OviBeja, que finalmente volta aos 
moldes anteriores pré pandemia;----------------------------------------------------------------------------------
Considerando que concordam a sua integração numa Comissão, como a que foi apresentada 
na proposta apresentada pelo Grupo da Coligação Democrática Unitária, mas apenas na altura 
das Comemorações do 50º Aniversário do 25 de Abril, o Grupo do Partido Socialista irá votar 
contra esta proposta, disse.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito Bernardo Nascimento (CCBC) informou que a Coligação Consigo Beja Consegue irá 
votar contra esta proposta por considerar que não se justifica a constituição de uma Comissão 
promotora das Comemorações do 48º Aniversário do 25 de Abril e por considerem que no 50º 
Aniversário é que fará todo o sentido marcar essa data de uma forma relevante, disse.----------- 
 
Colocada à votação foi a proposta rejeitada com vinte votos contra das bancadas do Partido 
Socialista e da Coligação Consigo Beja Consegue e doze votos a favor da bancada da 
Coligação Democrática Unitária.---------------------------------------------------------------------------------- 
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O eleito Miguel Quaresma (CDU) fez a seguinte intervenção sobre a reunião que o Grupo da 
CDU teve com a Associação de Condomínios dos Bairros Beja I e Beja II:--------------------------------
“Na sequência de convites endereçados pela Associação individualmente aos grupos políticos 
com assento na Assembleia Municipal, ocorreu uma reunião no âmbito da qual foi recebido 
um conjunto de informações com questões de relevância significativa e que seguidamente se 
apresentam por pontos, para que, se assim for entendido, poder haver esclarecimentos ou 
clarificações por parte do Executivo, independentemente da CDU vir a solicitá-los.------------------
1 – A título de introdução às questões que seguidamente se apresentam, é importante ter em 
consideração na análise a fazer que a Câmara Municipal de Beja faz parte da Direção da 
referida Associação.---------------------------------------------------------------------------------------------------
2 – Na qualidade de munícipe e de Presidente da Associação, o senhor António Barahona 
questionou o Executivo, no dia 13 de setembro de 2021, sobre a continuidade das obras nos 
bairros, uma vez que durante o mandato não foram prosseguidas as intervenções de 
qualificação que tinham sido projetadas pelo executivo da CDU. Também pediu informações 
sobre as razões que assistem à Câmara Municipal, enquanto membro da Direção da 
Associação, de não participar nas respetivas reuniões há mais de seis meses, referiu ainda e 
citou que “se sentem completamente abandonados por este executivo”, (…) e que “não 
compreendem que na tão falada bazuca europeia não haja dinheiro para requalificar aquele 
bairro de características sociais. Há inquilinos que até compraram as casas, mas não têm 
dinheiro, porque ganham pouco, para fazerem as obras”. Estas dificuldades e outras foram 
referidas como condicionalismos que desmotivam os voluntários em funções de direção, 
incluindo uma referência feita, na sequência de vistorias realizadas a diversas frações, em que 
foram apresentados os relatórios e colocada uma nota de intimação apresentada pela própria 
Câmara Municipal à Direção, para proceder no prazo de 90 dias a obras na cobertura de um 
prédio. Para além do insólito da situação, há a considerar uma questão colocada pela Direção, 
nomeadamente em relação à indefinição da situação da obra, na medida em que parte desta 
tem de ocorrer na própria fração do inquilino do Município. A acrescentar a esta situação, foi 
dito que os proprietários têm dívidas muito expressivas à Associação, sobretudo devidas aos 
problemas sociais gravíssimos de exclusão, desemprego, precariedade familiar e baixíssimos 
rendimentos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 – Em resposta o senho Presidente referiu que a Câmara Municipal “tem feito um trabalho 
valioso e não foi mais longe porque não houve candidaturas para este efeito (…)”, esta 
formulação justificativa afigura-se um pouco contraditória com a resposta dada ao então eleito 
João Dias, em 26 de novembro de 2018, quando é referido “(…) não está prevista neste 
mandato autárquico mais nenhuma fase de obras neste ou noutro bairro, não estava no 
programa político, não está no orçamento, não era compromisso eleitoral”. No entanto, 
constatou-se e bem que na Estratégia Local de Habitação, foram, segundo o Presidente, 
contempladas “162 recuperações dos Bairros Beja I e II e João Barbeiro (…) portanto, à medida 
que há financiamentos a autarquia vai avançando”. Sobre este assunto, a CDU questionou a 
Direção da Associação se houve um envolvimento na definição da intervenção integrada em 
candidatura, tendo sido dada a resposta que não, reafirmando inclusivamente que a Câmara 
Municipal não tem participado nas respetivas reuniões.----------------------------------------------------
4 – Sobre esta última questão, foi apurado na ata número 5, referente à sessão ordinária da 
Assembleia Municipal, realizada a 13 de setembro de 2021, que a senhora vereadora, Drª 
Marisa Saturnino, na sequência da afirmação proferida pelo senhor António Barahona sobre as 
ausências registadas nas reuniões por parte da Câmara Municipal, esclareceu a Assembleia nos 
seguintes termos: “o Município tem uma representante da autarquia sempre em todas as 
reuniões de condomínio e portanto faz-se representar”. No entanto, consultada a informação 
da atividade municipal apresentada pela Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social, no 
relatório apresentado na Assembleia Municipal de novembro de 2021 (pág. 50) consta o 
seguinte: “Participação nas reuniões da Direção da Associação de Condomínios dos 
Agrupamentos Habitacionais Beja I e II – 0”. Esta contabilização indica que não houve 
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participação da Câmara Municipal naquele período; neste sentido, e face às dúvidas, na 
reunião com a CDU, foram solicitadas informações sobre o assunto, tendo sido, mais uma vez, 
confirmada a ausência da Câmara Municipal nas respetivas reuniões de Direção da Associação. 
Assim, pode concluir-se que esta Assembleia foi mal informada, ou seja, foram prestadas 
informações distintas, veiculadas pela senhora vereadora e pela respetiva Divisão.-----------------
5 – Ainda sobre o envolvimento da Câmara Municipal nos assuntos da Associação, fomos 
informados que em reunião havida com o senhor Presidente e a Direção da Associação, a 13 
de agosto de 2020, este referiu que seria importante a resolução dos problemas dos 
elevadores. Para o efeito, foram agendadas por parte da direção reuniões para os dias 2, 3, 4, 
5 e 9 de novembro do mesmo ano, referentes aos prédios com elevadores, que não se 
realizaram porque a Câmara Municipal não compareceu. No dia 17 de novembro a Direção, 
através de ofício endereçado ao senhor Presidente, solicitou uma reunião com a Câmara, 
naturalmente com os serviços, segundo informação recolhida, não só não ocorreu, como a 
Câmara Municipal não respondeu ao ofício da Direção.-----------------------------------------------------
6 – A situação da Associação é difícil, segundo a Direção, tendo em conta as dívidas incobráveis 
dos condóminos que não as regularizam e que montam a cerca de 32.000,00 €.---------------------
Como considerações finais, apresenta-se o seguinte:--------------------------------------------------------
1 – Apelar ao senhor Presidente para que analise as questões funcionais que remetem para a 
ausência da Câmara Municipal nas reuniões de Direção da Associação e analise a situação de 
sustentabilidade da Associação;------------------------------------------------------------------------------------
2 – Apelar ao senhor Presidente que avalie a forma de envolvimento da Associação no 
processo de intervenção de reabilitação do edificado, enquanto investimento programado no 
âmbito da Estratégia Local de Habitação;------------------------------------------------------------------------
3 – Dado que há relações intrínsecas das questões referidas com a vertente de gestão das 
frações tituladas pelo Município, a CDU vem solicitar informações à Câmara Municipal, para 
apresentação na próxima sessão da Assembleia Municipal, sobre os resultados alcançados na 
sequência do trabalho realizado no âmbito da contratação de serviços jurídicos externos, 
nomeadamente em relação ao montante de recuperação da dívida, planos de pagamentos 
envolvidos, medidas para regularização de situações pendentes e situação do processo de 
cobrança após o término da prestação de serviços. A informação em causa não necessita 
obviamente de ser nominalizada, por razões de privacidade dos dados.”, disse.--------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, antes de passar a palavra à senhora vereadora 
Marisa Saturnino sobre esta matéria, reafirmou tudo aquilo que o eleito Miguel Quaresma leu, 
efetivamente, não havia nenhuma outra fase programada nos Bairros Beja I e Beja II.-------------
A Câmara Municipal executou as obras para as quais tinha financiamento e inscreveu as 
frações públicas para uma reabilitação, que espera poder ocorrer entre o ano 2022 e 2026, no 
âmbito da Estratégia Local de Habitação, para além das partes comuns dos prédios dessas 
frações propriedade da autarquia.--------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos proprietários que adquiriram as frações e agora não têm meios para as 
reparar, a Câmara Municipal através do Programa Consigo ao seu Domicilio, criado no anterior 
mandato, dá um conjunto de respostas na cidade a determinadas pessoas que têm essas 
dificuldades financeiras.----------------------------------------------------------------------------------------------
Recordou também que a transferência para a Associação de Condomínio foi aumentada em 
400,00 €/mês no segundo semestre do ano de 2021, passando de 8.000,00 € para 12.000,00 € 
anuais e tivessem em todos os mandatos as prestações e os apoios crescido em 50% que por 
ventura hoje a Associação receberia 16 ou 20.000,00 €/ano de transferências da Câmara 
Municipal de Beja, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino disse que sinceramente não conseguia deixar de se indignar com 
aquilo que ali havia sido exposto pelo eleito Miguel Quaresma porque, de acordo com o nº 4, 
alínea b) dos Estatutos da Associação, um dos seus objetivos é “contratar prestadores de 
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serviços necessários à qualidade de todos os trabalhos de conservação das partes comuns dos 
edifícios correspondente aos condomínios associados”, o que não acontecia atualmente, 
referindo que a Associação, que está no terreno, de momento não resolvia absolutamente 
nada e inclusivamente fazia política de forma reiterada contra o executivo municipal em 
funções, sendo que aquele era um problema sobretudo político, onde se empurrava tudo para 
a Câmara Municipal, nomeadamente o que era particular.-------------------------------------------------
Acrescentou ainda que, para que não existissem dúvidas do que estava a dizer, iria ler parte de 
um email, que poderia partilhar com os eleitos (caso o entendessem) enviado pela 
administrativa da Associação de Condomínios, a um proprietário de uma das frações alienadas 
no último executivo da CDU, residente no estrangeiro, que reportou alguns problemas na 
habitação à Associação e citou: “…Neste caso, havendo vontade política de fazer uma 
candidatura para os seguintes prédios que restam no bairro é possível intervir, basta haver 
vontade política. Para melhor esclarecimento deve contatar a Câmara Municipal de Beja.” … “o 
valor da quota que é paga é para a limpeza e para a luz, que é um valor muito baixo.”, fim de 
citação. Ora, perante um email desta natureza, disse mais uma vez não conseguir deixar de se 
indignar porque isto é o mesmo que qualquer pessoa ter um problema na sua habitação 
particular e vir à Câmara Municipal para esta resolver o problema com dinheiro do erário 
público.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para além disso, referiu existirem outros proprietários em prédios onde a Câmara Municipal 
tem apenas uma fração, e que neste momento, vários estão a contactar a Divisão de 
Desenvolvimento e inovação social, manifestando a intenção de fazer obras e neste caso em 
concreto, tentarem apurar junto da autarquia se a mesma comparticipa com a verba que lhe 
compete, correspondente à parte das suas frações, por não quererem saber da Associação de 
Condomínios, uma vez que têm sido enxovalhados e achincalhados publicamente, pela 
administrativa da Associação, à frente de outras pessoas, manifestando inclusivamente a 
intenção de se desvincularem da mesma e de não pagarem nem mais uma prestação, 
enquanto aquelas pessoas lá estiverem.-------------------------------------------------------------------------
Relativamente à referência do eleito Miguel Quaresma quando diz que há pessoas mandatadas 
para estarem presentes nas reuniões da associação, disse que não mentiu, existem de facto 
técnicos superiores da Câmara nomeados para o efeito, na sua ausência, por despacho do 
senhor Presidente da Câmara e que os mesmas têm sido muito mal tratados, pela Associação 
de Condomínios (sobretudo em período pré-eleitoral em que esse registo se agudizou) e agredidos 
verbalmente como aconteceu na semana anterior, por exemplo, quando uma das técnicas da 
Câmara, contactou a Associação telefonicamente, no sentido de se reforçar junto dos seus 
arrendatários, a importância de efetuarem o pagamento de uma quota relativa à instalação de 
gás natural que está a ser tratada pela Associação e via telefónica foi acusada pelo Presidente 
e pela administrativa da Associação, de estar a fazer política, da câmara não querer saber da 
Associação para nada e inclusivamente, de ainda não ter recebido o vencimento porque a 
Câmara não pagava atempadamente, o que não é verdade e pode ser comprovado. Ou seja, 
são este tipo de situações, falta de correção e linguagem menos própria e acusadora para com 
a Câmara que melindram as boas relações institucionais e são de mau tom para alguém que 
está a fazer o seu trabalho técnico e não político, pelo que da sua parte, enquanto estas 
situações perdurarem, a indicação que deu aos técnicos foi a de não comparecerem a mais 
nenhuma reunião, à exceção da Assembleia-Geral. Acrescentou ainda que, era totalmente 
desfavorável ao aumento do valor da quota para a Associação de Condomínios, porque no 
anterior mandato o executivo já havia “jogado” mais 400,00 € mensais, para cima da mesa, 
mas agora, os vereadores da CDU, na câmara, já haviam solicitado um novo acréscimo de 
500,00 € face a esse valor, o que, na sua opinião, nunca daria para a Associação, nem 1.000,00 
€, nem 2.000.00 € seriam suficientes. Nunca seriam, faltaria sempre mais qualquer coisa. O 
mesmo acontecia com a questão dos elevadores que durante quatro anos, não quiserem 
aumentar a quotização, mesmo sabendo que causavam prejuízo e que depois queriam 
resolver a meia dúzia de meses das eleições, porque dava jeito aumentar as quotas uma vez 
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que a Câmara Municipal está lá presente e iria ser associada a esse aumento, quando isso 
poderia ter sido feito logo desde o início.------------------------------------------------------------------------
Por fim, terminou a sua intervenção, sugerindo, uma vez que é público que o senhor 
Presidente da União de Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João Baptista ultimamente 
tem apoiado clubes fora da área de intervenção geográfica, poderia também reavaliar o 
reforço do apoio financeiro à Associação, tendo em conta que no mandato em que também 
havia sido Presidente dava 900,00 € à Associação de Condomínios que o anterior Presidente 
deixou de dar, tinha uma verba significativa em caixa, do anterior mandato, já havia sido feito 
o encontro de contas do campo de futebol do Penedo Gordo e já tinha sido reposta a verba 
com retroativos de uma sala que transitou da escola de Penedo Gordo, para a Escola de 
Santiago Maior, pelo que a possibilidade de apoiar esta associação que tanto necessita e que 
está sedeada na sua freguesia, deveria ser equacionada agora, disse.----------------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU), usou da palavra para clarificar o seguinte. Em primeiro lugar 
não disse que a senhora vereadora tinha dito uma mentira, disse tão-somente e repetiu que: 
“Pode concluir-se que esta Assembleia foi mal informada pela senhora vereadora” e que a 
senhora vereadora disse, está em ata, “O Município tem uma representante da autarquia 
sempre em todas as reuniões de condomínio e portanto faz-se representar.”, mais, teve o 
cuidado de escolher as palavras, daí ter feito uma intervenção escrita, porque de outra forma 
poderia ter-se excedido nos termos como a senhora vereadora acabou de fazer, confirmando 
aliás que os técnicos não estão a participar nas reuniões.---------------------------------------------------
Segunda nota: Constituindo a Câmara Municipal efetivamente parte integrante da Direção, 
estes problemas tem de ser resolvidos no âmbito da mesma, é por isso que ela existe, se não 
os resolver então atempadamente terá que tomar medidas.----------------------------------------------
Terceira nota: Sobre o apoio ou não da Junta de Freguesia não se quer pronunciar, isso cabe ao 
seu Presidente fazê-lo, contudo, chamou a atenção que esta Associação é diferente das 
associações e clubes que a senhora vereadora enumerou uma vez que visa apoiar a habitação 
social no âmbito da qual inclusivamente o próprio Município é proprietário de algumas 
frações, portanto, não são situações comparáveis independentemente da União de Freguesias 
decidir apoiar ou não a mesma, disse.---------------------------------------------------------------------------- 
 
O 1º Secretário da Assembleia Municipal, António Barahona, uma vez que foi diretamente 
visado pela senhora vereadora, tendo em conta que é o Presidente da Direção da Associação 
de Condomínios, quis esclarecer e clarificar para Defesa da Honra o seguinte:------------------------
Em primeiro lugar nunca naquela casa se perguntou às pessoas qual é o seu cartão político, 
assim como nunca foram desonestos nem ofenderam ninguém.-----------------------------------------
Em segundo lugar, deu conhecimento que na última reunião em que a técnica da Câmara 
Municipal participou, foi assumido o compromisso da Câmara Municipal executar uma coluna 
de água gratuita num prédio, mas como estavam mais cinco colunas a rebentar, aliás, estão lá 
rebentadas, o que a Associação disse foi que, se a Câmara Municipal manda executar esta 
coluna terá que mandar executar as outras. Posteriormente, a Câmara Municipal deixou de se 
fazer representar nas reuniões, nunca mais apareceram.---------------------------------------------------
Entretanto, ele próprio, através de amigos e de reuniões com algumas empresas, conseguiu 
que as colunas de gás ficassem a um valor de 40,00 € e quando já tinham 90% das casas 
registadas a técnica da Câmara Municipal telefonou a informar que estavam interessados em 
ajudar os inquilinos a poderem aderir ao programa do gás, e aquilo que respondeu e responde 
também aqui à senhora vereadora, foi que, se não iam às reuniões também não tinham que 
estar a fazer perguntas daquelas.----------------------------------------------------------------------------------
Finalmente e como não queria entrar em jogos disse que se a senhora vereadora o entender 
não se importa nada de lhe entregar já as chaves da associação para o Município ficar a gerir 
desde que mantenha os postos de trabalho, porque não ganha nem um tostão e trabalha-se 
que nem um “camelo” para a mesma.---------------------------------------------------------------------------- 
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Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 

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

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

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. – Relatório de conclusões e recomendações de auditoria sobre a 
situação económica e financeira do Município de Beja – 1º semestre de 
2021;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos a Assembleia Municipal 
tomou conhecimento do Relatório de conclusões e recomendações de auditoria sobre a 
situação económica e financeira do Município de Beja – 1º semestre de 2021, enviado nos 
termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artigo 77º da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro, 
por Oliveira, Reis & Associados, SROC, Ldª.--------------------------------------------------------------------- 
 

3.3. – 1ª Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano da 
Câmara Municipal de Beja para o ano 2022;--------------------------------------------------- 

 
ENQUADRAMENTO LEGAL:---------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com o previsto no nº 1 do artigo 130º da Lei do Orçamento do Estado para 2021, 
doravante designada por LOE 2021, Lei nº 75-B/2020, de 31 de dezembro, após a aprovação do 
mapa «Fluxos de caixa» pode ser incorporado, por recurso a uma revisão orçamental, antes da 
aprovação dos documentos de prestação de contas, o saldo da gerência da execução      orçamental.--
Nos termos do nº 2, do mesmo artigo, o pedido de integração do saldo acima referido, a 
apresentar ao órgão deliberativo, deve ser adequadamente instruído, em conformidade com o 
modelo próprio a divulgar pela DGAL.-----------------------------------------------------------------------------
Neste âmbito, e de acordo com a Nota Informativa “Integração do Saldo de execução 
orçamental”, emitida pela DGAL em março de 2020, o pedido de integração do saldo da gerência, 
nos termos acima expostos, deve ser instruído, no mínimo, com a seguinte informação, para além 
do mapa de Fluxos de Caixa aprovado: Informação dos compromissos transitados; Informação da 
execução das GOP, devendo estar individualizada a execução do PPI; Informação da execução 
orçamental (receita e despesa) e Informação de saldo integrado ao abrigo do nº 6 do artigo 40º da 
Lei nº 73/2013, de 03 de setembro, na sua atual redação.----------------------------------------------------
Neste sentido, todos os documentos acima referidos e constantes nas instruções da DGAL, bem 
como os mapas referentes à 1ª Revisão ao Orçamento e às GOP’s e uma nota explicativa das 
situações nela contemplada.----------------------------------------------------------------------------------------
Informa-se ainda que, a Revisão em apreço cumpre, além de toda a legislação anteriormente 
referida, o estabelecido no ponto 8.3.1 do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, que, de 
acordo com a alínea b) do nº 1 do artigo 17º do Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro 
(diploma que aprova o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas), continua 
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em vigor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À consideração superior, com vista a ser presente a reunião do órgão executivo, para aprovação, e 
ao órgão deliberativo para efeitos de ratificação, de acordo com o artigo 3º-A da Lei nº 1-
A/2020, de 19 de março, acima mencionada, e uma vez que a sua aprovação é competência da 
Assembleia Municipal nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi a 1ª Revisão ao 
Orçamento e às Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal de Beja para o ano 2022, 
colocada à votação e aprovada por maioria com dezasseis abstenções das bancadas da 
Coligação Democrática Unitária e da Coligação Consigo Beja Consegue.------------------------------ 
 

3.4. – Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal 
de Beja para o ano 2022;----------------------------------------------------------------------------------- 

 
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, indicam-se, seguidamente, as modificações 
constantes da respetiva proposta de alteração ao Mapa de Pessoal:------------------------------------
POSTOS DE TRABALHO CRIADOS:--------------------------------------------------------------------------------------
Assistentes Operacionais – Novos Recrutamentos – para ocupação em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado:---------------------------------------------------
1 Assistente Operacional – Gabinete de Apoio ao Investimento (GAI)/Parque de Feiras e 
Exposições de Beja;----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Assistente Operacional/Pedreiro – Divisão de Serviços Operacionais (DSO)/Serviço de Obras 
Municipais – Obras por Administração Direta;-----------------------------------------------------------------
1 Assistente Operacional/Auxiliar de Serviços Gerais – Divisão de Educação, Desporto e 
Juventude (DEDJ)/Serviço de Educação – Residência de Estudantes (Palácio dos Maldonados).------
As modificações/alterações introduzidas devem-se ao facto de terem sido identificadas, 
recentemente, as necessidades de pessoal indicadas, que carecem de ser supridas no ano 
2022.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi a proposta de 
alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Beja para o ano 2022, colocada à 
votação e aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------- 
 

3.5. – Proposta de atribuição do suplemento de penosidade e 
insalubridade;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O artigo 159º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei nº 
35/2014, de 20 de junho, estabelece as condições de atribuição dos suplementos 
remuneratórios.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Decreto-Lei nº 93/2021, de 09 de novembro, procede à fixação de um suplemento 
remuneratório com fundamento no exercício de funções em condições de penosidade e 
insalubridade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Este suplemento encontrava-se previsto no artigo 24º da Lei nº 75-B/2020, de 31 de 
dezembro, e passou a reger-se pelas normas constantes do referido Decreto-Lei, a partir de 
01/01/2022, data de entrada em vigor deste diploma legal, atendendo a que a citada Lei, que 
aprovou o Orçamento do estado para 2021, vigorou no ano para o qual foi aprovada.-------------
Assim e por via da entrada em vigor do Decreto-Lei nº 93/2021, de 09 de novembro, 
concretizou-se a manutenção do referido suplemento remuneratório, alargando-se o seu 
âmbito de aplicação a outras situações de idêntica penosidade e insalubridade.--------------------- 
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Considerando o disposto nos artigos 1º e 2º do Decreto-Lei nº 93/2021, de 09 de novembro, 
este suplemento remuneratório tem como fundamento o exercício de funções em condições 
de penosidade e insalubridade pelos trabalhadores integrados na carreira geral de Assistente 
Operacional que desempenhem funções nas áreas de recolha e tratamento de resíduos e 
tratamento de efluentes, higiene urbana, saneamento, procedimentos de inumações, 
exumações, transladações, cremação, abertura, aterro e arranjo de sepulturas, limpeza de 
canis e recolha de cadáveres animais, bem como de asfaltamento de rodovias, de que resulte 
comprovada sobrecarga funcional que potencie o aumento da probabilidade de ocorrência de 
lesão ou um risco potencial agravado de degradação do estado de saúde.-----------------------------
Conforme dispõe o artigo 3º do referido Decreto-Lei, para efeitos de enquadramento com 
vista à atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade, nas autarquias, compete ao 
órgão executivo – sob proposta financeiramente sustentada do respetivo presidente da 
câmara municipal, do presidente da junta de freguesia ou do dirigente ou órgão máximo do 
serviço, quando aplicável – definir quais as funções que efetivamente preenchem os requisitos 
de penosidade e insalubridade, bem como o seu nível, para o que deve identificar anualmente, 
e justificar, no mapa de pessoal, os postos de trabalho da carreira geral de Assistente 
Operacional cuja caracterização implica o exercício de funções em condições de penosidade e 
insalubridade. Nessa identificação deve constar, expressamente, a qualificação do nível de 
insalubridade ou penosidade como baixo, médio ou alto.--------------------------------------------------
No âmbito dos procedimentos a acautelar com vista à aplicação do disposto no referido artigo 
3º, nomeadamente no que respeita ao conteúdo dos pontos 1, 2 e 5 do mesmo artigo, 
elaborou-se o documento identificado como Anexo 4 do Mapa de Pessoal aprovado para o ano 
2022, o qual contém a identificação e justificação do número de postos de trabalho nas áreas 
da recolha de resíduos, higiene/limpeza urbana e procedimentos de inumações, exumações, 
transladações e abertura, aterro e arranjo de sepulturas e asfaltamento de rodovias, bem 
como a qualificação do nível de insalubridade ou penosidade como baixo, médio ou alto, cuja 
caracterização dos postos de trabalho constante do mesmo implica o exercício de funções em 
condições de penosidade e insalubridade com riscos diferenciados nas áreas funcionais 
indicadas, as quais estão contempladas no artigo 2º do citado Decreto-Lei. O referido Anexo 4 
destina-se a ser apresentado em reunião de Câmara e em sessão da Assembleia Municipal, 
para efeitos de aprovação.------------------------------------------------------------------------------------------
Em consonância com o disposto no nº 4 do mencionado artigo 3º, foi obtido o parecer 
fundamentado do Gabinete de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho e foi feita a audição 
dos representantes dos trabalhadores cujas informações se anexam. Quanto à informação dos 
representantes dos trabalhadores, os mesmos referem que não apresentam oposição à 
atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade aos trabalhadores das áreas/funções 
indicadas no parecer referido reivindicando, embora, que a aplicação do suplemento deve ser 
alargada a outras profissões/funções indicadas na respetiva informação. Contudo, há que 
registar que essas profissões/funções não se encontram previstas no artigo 2º do Decreto-Lei 
nº 93/2021, de 09 de novembro, o que não possibilita que sejam consideradas para efeitos de 
aplicação do respetivo suplemento. Referem, ainda, os representantes dos trabalhadores que 
deve ser considerado o nível alto de penosidade e insalubridade para todos os trabalhadores. 
Relativamente a este assunto, devem manter-se os níveis registados na informação constante 
do parecer fundamentado do Gabinete de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho. Quanto 
aos considerandos feitos, pelos representantes dos trabalhadores, à proposta de atribuição do 
nível baixo de penosidade e insalubridade às funções desempenhadas no cemitério municipal 
por um Assistente Operacional/Pedreiro, há que esclarecer e registar que a proposta agora 
apresentada considera que se deverá atribuir o nível médio e não o nível baixo.---------------------
Em face do exposto e em conformidade com o estabelecido no mencionado artigo 3º, nº 2, 
propôs-se à Câmara, nos seguintes termos, a atribuição do suplemento remuneratório com 
fundamento no exercício de funções em condições de penosidade e insalubridade aos 
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trabalhadores da carreira geral de Assistente Operacional da Divisão de Ambiente e 
Sustentabilidade (DAS) e da Divisão de Serviços Operacionais (DSO), que ocupam os postos de 
trabalho identificados no Anexo 4 do Mapa de Pessoal/Ano 2022 e aos trabalhadores que virão 
a ser recrutados e cujos postos de trabalho estão previstos, também, no referido Anexo 4, 
atento o parecer fundamentado do Gabinete de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, que 
se subscreve:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Com nível alto de penosidade e insalubridade: a atividade de recolha de resíduos, cujos 
Assistentes Operacionais, que ocupam e venham a ocupar os respetivos postos de trabalho, 
estão integrados nas áreas profissionais de Cantoneiro de Limpeza (41) e de Condutor de 
Máquinas Pesadas e Veículos Especiais (17), no âmbito da DAS; a atividade inerente aos 
procedimentos de inumações, exumações, transladações e abertura e aterro de sepulturas, 
cujos Assistentes Operacionais, que ocupam ou venham a ocupar os respetivos postos de 
trabalho, estão integrados na área profissional de Coveiro (6), no âmbito da DAS, e a atividade 
inerente ao asfaltamento de rodovias, cujo Encarregado Operacional (1) da carreira geral de 
Assistente Operacional e os Assistentes Operacionais, que ocupam ou venham a ocupar os 
respetivos postos de trabalho, estão integrados nas áreas profissionais de Asfaltador (9) e de 
Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais (7), no âmbito da DSO;---------------------------
Com nível médio de penosidade e insalubridade: a atividade de higiene/limpeza urbana, cujo 
Encarregado Operacional (1) da carreira geral de Assistente Operacional e os Assistentes 
Operacionais, que ocupam os respetivos postos de trabalho, estão integrados na área 
profissional de Cantoneiro de Limpeza (17), no âmbito da DAS, e a atividade inerente ao arranjo 
de sepulturas, cujo Assistente Operacional, que ocupa o respetivo posto de trabalho, está 
integrado na área profissional de Pedreiro (1), no âmbito da DAS. Neste enquadramento, 
encontra-se abrangido o trabalhador Manuel João Martins Periquito, da DAS, integrado na 
carreira/categoria de Assistente Operacional – Cantoneiro de Limpeza, que desenvolve a sua 
atividade na área funcional de higiene/limpeza urbana, o qual, por se encontrar a 
desempenhar funções numa freguesia rural, não foi considerado, inicialmente, e no que se 
refere ao ano 2021, para efeitos de atribuição do referido suplemento, devendo acautelar-se, 
também, pelos motivos indicados, o pagamento do referido suplemento com efeitos a 
01/01/2021 nos dias de trabalho efetivamente prestados em condições de penosidade e 
insalubridade;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Com nível baixo de penosidade e insalubridade e no âmbito da atividade de recolha de 
resíduos, os Encarregados Operacionais (3) da carreira geral de Assistente Operacional 
integrados na DAS.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Quanto ao encargo financeiro estimado, para o ano 2022, o mesmo corresponde, 
aproximadamente, a 99.600,00 € e, para o efeito, foi considerado o respetivo montante na 
rubrica orçamental “Outros Suplementos e Prémios – Outros”, a que corresponde a 
classificação de despesa 010201021302.--------------------------------------------------------------------------
No que se refere, ainda, à atribuição do suplemento remuneratório de penosidade e 
insalubridade, propôs-se, também, que o mesmo seja atribuído com efeitos a 1 de janeiro de 
2022, atento o estabelecido no nº 3 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 93/2021, de 09 de 
novembro, não sendo cumulável com outra prestação de idêntica natureza ou finalidade, 
independentemente da sua natureza ou denominação, conforme dispõe o nº 4 do artigo 4º do 
referido Decreto-Lei.--------------------------------------------------------------------------------------------------
O valor diário a abonar para os níveis baixo, médio e alto de penosidade e insalubridade 
corresponde a 3,36 €, 4,09 € e 4,99 €, respetivamente, salvo se neste último caso resultar valor 
superior da aplicação do disposto na alínea c) do nº 1 do citado artigo 4º, sendo a 
remuneração base diária calculada de acordo com o disposto no nº 3 do artigo 155º da LTFP, 
na redação atual.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do nº 3 do mencionado artigo 4º, o suplemento deverá ser pago em função dos 
dias de trabalho efetivamente prestados pelos trabalhadores com sujeição às funções em 
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condições de penosidade e insalubridade e, também, em função do nível atribuído às 
mesmas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi a proposta de 
atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade, colocada à votação e aprovada por 
unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3.6. – Prorrogação do prazo de transferência das competências para as 
autarquias locais e entidades intermunicipais no domínio da ação social 
– Decreto-Lei nº 23/2022, de 14 de fevereiro;------------------------------------------------ 

 
O Decreto-Lei nº 23/2022, de 14 de março procedeu à primeira alteração ao Decreto-Lei nº 
55/2020, de 12 de agosto, que concretiza a transferência de competências para os órgãos 
municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da ação social, prorrogando o prazo 
de transferência das mencionadas competências.------------------------------------------------------------
Foi assim alterada a redação dos números 4 a 5 do artigo 24º do Decreto-Lei nº 55/2020, de 12 
de agosto, pelo que nos termos do nº 4 do artigo, na redação atual, sem prejuízo do disposto 
no número seguinte todas as competências previstas no diploma em questão consideram-se 
transferidas para as autarquias locais e entidades intermunicipais até 31 de março de 2022. O 
número seguinte do artigo (nº 5) prevê que o prazo em questão pode ser prorrogado até 01 de 
janeiro de 2023, pelos municípios que entendam não reunir as condições necessárias para o 
exercício das competências em causa no prazo previsto no número anterior, após prévia 
deliberação dos seus órgãos deliberativos e mediante comunicação à DGAL da intenção de 
prorrogar tal prazo.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do nº 6 a comunicação à DGAL da intenção de prorrogação do prazo é efetuada até 
14 de março de 2022.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Atendendo às mais variadas implicações ao nível da transferência de competências no âmbito 
da ação social, associadas, nomeadamente, ao facto de se transitar de uma prática de ajuda 
para uma estratégia de política pública, e no sentido de garantir a continuidade do trabalho 
que tem vindo a ser desenvolvido e evitar perturbações ao nível do modelo de funcionamento 
destas medidas de proteção social, não se encontram reunidas as condições necessárias, por 
parte do Município de Beja, para assumir a 01 de abril as competências neste domínio.-----------
Mais se informa que, este município está em fase de preparação e adaptação ao nível da 
formação e afetação de recursos humanos adequados a uma melhor qualidade dos serviços 
prestados aos cidadãos, bem como ao nível da adaptação dos sistemas de informação e a 
verificação dos dados financeiros.---------------------------------------------------------------------------------
A supra mencionada prorrogação do prazo de transferência de competências ao abrigo do 
disposto na atual redação do artigo 24º nº 5 do Decreto-Lei nº 55/2020, de 12 de agosto, dada 
pelo artigo 2º do Decreto-Lei nº 23/2022, de 14 de março, deverá ser submetida a deliberação 
da Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, propõe-se que seja deliberada a prorrogação do prazo para a transferência 
de competências no domínio da ação social até 01 de janeiro de 2023, nos termos do artigo 
24º nº 5 do Decreto-Lei nº 55/2020, de 12 de agosto, na sua redação atual.-------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi a prorrogação do 
prazo de transferência das competências no domínio da ação social até 01 de janeiro de 2023, 
nos termos do artigo 24º nº 5 do Decreto-Lei nº 55/2020, de 12 de agosto, na sua redação 
atual, colocada à votação e aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------- 
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3.7. – Proposta de adjudicação do procedimento de consulta prévia para 
aquisição de serviços de auditoria externa às contas da EMAS – Empresa 
Municipal de Água e Saneamento de Beja, E.M.;------------------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento foi o Relatório Final do júri 
do procedimento de consulta prévia para aquisição de serviços de auditoria externa às contas 
da EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, E.M., propondo a adjudicação à 
empresa DFK & Associados, SROC, Ldª, pelo valor total de 52.000,00 € + IVA, para um prazo de 
duração do contrato de 48 meses colocado à votação e aprovado por unanimidade.-------------- 
 

3.8. – Proposta de aprovação de minuta de contrato no âmbito da 
consulta prévia para aquisição de serviços de auditoria externa às contas 
da EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, E.M.;-------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento foi a minuta de contrato a 
celebrar entre EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, E.M. e a empresa 
DFK & Associados, SROC, Ldª, no âmbito da consulta prévia para aquisição de serviços de 
auditoria externa às contas da EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, E.M. 
colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------ 
 

3.9. – Ratificação da proposta de abertura de procedimento por 
concurso público para concessão do ginásio da Piscina Municipal 
Descoberta de Beja;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento, foi o processo relativo à 
abertura de concurso público para concessão da exploração do ginásio da Piscina Municipal 
Descoberta de Beja ratificado por maioria com doze abstenções da bancada da Coligação 
Democrática Unitária.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

3.10. – Proposta de abertura de procedimento por concurso público para 
concessão do restaurante e bar da Piscina Municipal Descoberta de 
Beja;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento, foi a proposta de abertura 
de procedimento por concurso público para concessão do restaurante e bar da Piscina 
Municipal Descoberta de Beja colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------- 
 

3.11. – Repartições de encargos:---------------------------------------------------------------------- 

 
Presente a repartição de encargos relativa ao contrato-programa financeiro a celebrar entre o 
Município de Beja e o CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, no âmbito do 
patrocínio financeiro da iniciativa Baja TT Montes Alentejanos:-------------------------------------------
2022 ………………………………………………………………………………………………………………………. 25.000,00 € 
2023 ……………………………………………………………………………………………………………………… 25.000,00 € 
2024 ……………………………………………………………………………………………………………………… 25.000,00 € 
2025 ……………………………………………………………………………………………………………………… 25.000,00 € 
TOTAL …………………………………………………………………………………………………………………… 100.000,00 € 
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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 à consulta prévia para fornecimento de gasóleo 
rodoviário simples a granel e outros serviços com cartão eletrónico de abastecimento ao 
abrigo do Acordo Quadro de Combustíveis da Central de Compras da Comunidade 
Intermunicipal do Baixo Alentejo:--------------------------------------------------------------------------------
2022 ……………………………………………………………………………………………………………………. 372.200,00 € 
2023 ……………………………………………………………………………………………………………………. 372.200,00 € 
TOTAL …………………………………………………………………………………………………………………… 744.400,00 € 
 
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 à empreitada de construção do Edifício CEBAL:------- 
2022 …………………………………………………………………………………………………………… 456.397,30 € + IVA  
2023 …………………………………………………………………………………………………………. 1.008.592,57 €+ IVA 
TOTAL ……………………………………………………………………………………………………… 1.464.989,87 € + IVA 
 
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 à empreitada de valorização do espaço do Fórum 
Romano de Beja:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2022 ……………………………………………………………………………………………………………. 420.000,00 € + IVA  
2023 ……………………………………………………………………………………………………………. 840.000,00 € + IVA  
TOTAL ………………………………………………………………………………………………………. 1.260.000,00 € + IVA 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi a presente repartição 
de encargos, colocada à votação e aprovada por maioria com doze abstenções da bancada da 
Coligação Democrática Unitária.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Susana Ramalho (CDU) apresentou a seguinte Declaração de Voto:---------------------------
“Estamos todos de acordo que é necessário valorizar o espaço de exposição dos vestígios 
monumentais de uma parte do Fórum da cidade romana de beja mas também de outros 
monumentos da cidade e particularmente da Casa da Moeda. No entanto, duas questões 
importam colocar.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não se compreende a situação de arrastamento no tempo do projeto de intervenção no 
espaço. Considerando inclusivamente o aspeto anterior e tendo em conta a importância do 
sítio que é emblemático da cidade e de um património com potencialidade para sustentar 
dinâmicas de valorização, promoção e enriquecimento cultural de Beja, não se compreendem 
as razões, se é que as houve, de não ter sido lançado um processo de participação no âmbito 
do projeto, suficientemente consistente que viesse a envolver os especialistas e de certo modo 
a comunidade em geral, particularmente a equipa de arqueólogos que há muito desenvolve 
trabalho de pesquisa no local e que contribuiu para a valorização do respetivo património, 
conforme nos foi referido pelos próprios, inclusivamente por via escrita.------------------------------
A ausência de diálogo na perspetiva de projeto, poderá traduzir-se em desajustamentos de 
ordem funcional e estrutural, da valência da arquitetura à valorização do espaço, enquanto 
referência material de enquadramento do património arqueológico presente com eventuais 
impactos negativos ao nível da afirmação da singularidade e importância do sítio.------------------
Tendo em conta as diferentes valências, nomeadamente a zona arqueológica no interior e dois 
pisos superiores do edifício, a integração é um elemento fundamental no projeto que fica 
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comprometido devido à forma como foi conduzido o processo.------------------------------------------
Face ao exposto, a Coligação Democrática Unitária absteve-se na votação deste ponto.”, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Presente a repartição de encargos relativa à empreitada de Zona de Acolhimento Empresarial 
Norte – Fase II:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2022 ……………………………………………………………………………………………………………. 300.000,00 € + IVA  
2023 ……………………………………………………………………………………………………………. 400.000,00 € + IVA  
TOTAL …………………………………………………………………………………………………………. 700.000,00 € + IVA 
 
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 à empreitada de remodelação da iluminação 
pública do Centro Histórico de Beja:-----------------------------------------------------------------------------
2022 ……………………………………………………………………………………………………………. 210.000,00 € + IVA  
2023 ……………………………………………………………………………………………………………. 115.000,00 € + IVA  
TOTAL …………………………………………………………………………………………………………. 325.000,00 € + IVA 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi a presente repartição 
de encargos, colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------ 
 
A senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, transmitiu a todos os 
eleitos que o Município de Beja, através dela própria, foi convidado e já foi eleito para fazer 
parte da Direção da Associação Nacional de Assembleias Municipais, pelo que é uma honra 
para Beja estar representada num órgão de nível nacional.------------------------------------------------
Informou também que no Gabinete da Assembleia Municipal se encontram uma série de 
publicações que a ANAM tem vindo a fazer chegar sobre várias matérias respeitantes aos 
eleitos locais e que estão à disposição dos eleitos sempre que as queiram consultar.--------------- 
 

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

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

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

 
Concluídos os trabalhos, a Senhora Presidente Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, 
deu por encerrada a sessão eram dezanove horas e trinta minutos, da qual se lavrou a 
presente ata nos termos do artigo quinquagésimo sétimo da lei número setenta e cinco barra 
dois mil e treze de doze de setembro, que vai ser assinada pela Presidente e pelos 1º e 2º 
Secretários da Mesa.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 
A Mesa, 

 

  

Aprovada por maioria com seis abstenções 

em sessão ordinária realizada em 27 de 

abril de 2022 


