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

 
Pelas dezoito horas, 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 solicitados pelos 
Presidentes das Juntas de Freguesia de Baleizão (Maria João Palma Brissos) e Nossa Senhora das 
Neves (António Francisco Cascalheira Pardal), pelos seus substitutos legais, João Manuel 
Caxeirinho Rebocho e Maria Balbina Nobre Grazina, respetivamente, nos termos do artigo 18º, 
nº 1, alínea c) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.-------------------------------------------------------- 
 
Estiveram presentes os senhores(as) eleitos(as), Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova, 
António José Curre Barahona, Manuel de Sousa Teles Covas Lima, Bernardo Mendes Loff 
Barreto, José Jorge Lampreia Branco de Anes, José Manuel Pinela Coelho Fernandes, Ana 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, João Manuel Caxeirinho Rebocho como substituto da Presidente da Junta de 
Freguesia de Baleizão, Maria Balbina Nobre Grazina como substituta do  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 senhora Presidente da Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, Maria 
Lucília Pereira Simão Rosa, 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, Rui Manuel de Sousa 
Eugénio e Nuno Fernando Montes Palma Ferro.--------------------------------------------------------------- 
 
Seguiu-se o ponto 1 da ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------- 
 



 

Página 2 de 23 
 

1. – Período de Antes da Ordem do Dia;---------------------------------------------------------- 

 

1.1. – Apreciação e votação da ata nº 2/2022;------------------------------------------------ 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
colocou-se à consideração a ata nº 2/2022, relativa à sessão ordinária da Assembleia Municipal 
realizada em vinte e oito de fevereiro de dois mil e vinte e dois, que foi aprovada por maioria 
com seis abstenções.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Assembleia Municipal;------------------------- 
 
O eleito Manuel Oliveira (CDU) apresentou a seguinte proposta de Voto de Homenagem:--------
“Adriano Correia de Oliveira nasceu no Porto, em 9 de abril de 1942, e morreu em Avintes, em 
16 de outubro de 1982, pelo que se completam 80 anos do seu nascimento, o que está a ser 
alvo de diversas iniciativas organizadas a nível nacional por parte de uma Comissão Executiva 
nomeada pelo Centro Artístico, Cultural e Desportivo Adriano Correia de Oliveira, que inclui 
concertos musicais, edição de livros, debates e exposições itinerantes por todo o país.------------
Após concluir os estudos secundários no antigo Liceu Alexandre Herculano, Adriano 
matriculou-se na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em 1959, onde teve uma 
intensíssima participação no meio cultural e desportivo ligado à academia.---------------------------
Adriano, foi um músico português intérprete da canção de Coimbra e cantor de intervenção. 
São célebres algumas das suas canções, com poemas de poetas contemporâneos como 
Manuel da Fonseca, António Gedeão e Manuel Alegre, como “A Trova do vento que passa”, 
espécie de hino da resistência dos estudantes à ditadura de Salazar. Diversos álbuns foram 
editados pela Orfeu, desde 1967, como “Adriano Correia de Oliveira”, “O Canto e as Armas”, 
“Cantaremos”, “Que nunca mais” e “Cantigas Portuguesas”. Mas outros singles e LP,s foram 
publicados antes e depois do 25 de Abril de 1974. Recebeu várias condecorações, 
designadamente Comendador da Ordem da Liberdade e Grande-Oficial da Ordem do Infante 
D. Henrique.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, a Assembleia Municipal de Beja reunida no dia 27 de Abril de 2022, delibera aprovar um 
Voto de Homenagem a Adriano Correia de Oliveira, saudar as Comemorações do 80⁰ 
aniversário do seu nascimento e apoiar o programa comemorativo organizado pela Comissão 
Executiva.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A ser aprovado, este Voto deverá ser enviado ao Centro Artístico, Cultural e Desportivo 
Adriano Correia de Oliveira.”, disse.------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocado à votação foi o Voto de Homenagem aprovado por maioria com quatro abstenções 
da bancada da Coligação Consigo Beja Consegue.------------------------------------------------------------ 
 
O eleito Bernardo Loff (CDU) apresentou a seguinte Moção – Comemorar Abril, afirmar e 
valorizar o poder local democrático:-----------------------------------------------------------------------------
“Com o 25 de Abril revolveu-se a vida no País e, por isso mesmo, não há faceta ou pormenor 
que o resumam – a revolução foi, no seu desabrochar imediato, uma explosão de liberdade, é 
certo, mas que não perduraria se, de imediato nuns casos, noutros a breve trecho, não 
imprimisse em todos os demais aspetos da vida a marca que lhe garantiu e garante a 
sustentação histórica.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Às operações programadas e depois executadas, na madrugada, pelos Capitães de Abril e que 
desarmaram o regime opressor, associou-se a manhã de ruas e praças de gente, pessoas que, 
ali e então, se sentiram verdadeiramente cidadãos, com o poder efetivo de mudar o rumo do 
seu País.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E, gritando, exprimiram livremente o que pensavam.--------------------------------------------------------
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Liberdade de pensamento e de expressão sim, mas também liberdade de organização e de 
luta. Luta por mais pão, luta por saúde, educação e justiça para todos. Com avanços e recuos, 
melhores ou piores resultados, mas sempre em confronto com as ideias e as práticas do 
passado e quase sempre em rutura total com elas.-----------------------------------------------------------
Assim, comemorar Abril exige afirmar o que a Revolução representa e expressa, enquanto 
dimensão histórica de um processo libertador com profundas transformações na sociedade 
portuguesa e um dos mais altos momentos da vida e da história do povo português e de 
Portugal, como a revolução liberal e a implantação da república, que estabeleceram rumos de 
progresso e de dignificação da condição humana.------------------------------------------------------------
Comemorações em que é imperativo não deixar submergir o que ela foi e representou na 
avalanche interpretativa dos que lhe negam a sua natureza, alcance e características ímpares. 
Celebrar Abril é evidenciar o que foi o fascismo e combater o seu branqueamento, é destacar a 
luta antifascista, pela liberdade e a democracia. Celebrar Abril é assinalar o seu sentido 
transformador e revolucionário, não rasurar a memória coletiva que o envolve, afirmar o 
caminho que o tornou possível, rejeitar as perversões e falsificações históricas, denunciar os 
que o invocam para o amputar do seu sentido mais profundo. Proclamar a sua defesa é 
consolidar a afirmação de valores e referências para um Portugal desenvolvido e soberano, 
como meio de contrariar tendências que na atualidade fustigam de novo as sociedades, com o 
espetro do autoritarismo fascizante.------------------------------------------------------------------------------
Valorizar Abril traduz-se na celebração da Paz, pelo profundo significado do exemplo histórico 
que constituiu ao acabar com a guerra e afirmar a autodeterminação e a soberania dos povos. 
Comemorar Abril, é igualmente assinalar e reforçar o Poder Local democrático como uma das 
suas conquistas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abril foi e é um processo libertador, desde logo, ao desmantelar e substituir os centros de 
poder em que a força e a ação do passado fascista assentavam.-------------------------------------------
Foi pela ação transformadora de iniciativa coletiva que o aparelho fascista da administração 
local foi substituído por órgãos de poder provisórios, legitimados pelas populações, e, 
consequentemente, se desenhou um poder autónomo de novo tipo que veio a merecer a sua 
consagração na Constituição da República.----------------------------------------------------------------------
Comemorar Abril é defender e valorizar o poder local contra a instrumentalização que, tantas 
vezes e em parte, o pretende reconduzir ao exercício de mero executor técnico das opções de 
terceiros.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celebrar Abril é exigir que se cumpra a Constituição e o que ela consagra e determina quanto à 
criação de regiões administrativas, completando assim o edifício do poder local com o nível 
regional, a par dos municípios e freguesias, que está por cumprir.----------------------------------------
Comemorar Abril é devolver ao povo as freguesias liquidadas contra a sua vontade, onde são 
devidas, repondo a relação de proximidade, participação e representatividade que elas 
materializam.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Poder Local Democrático continua vivo e com energia bastante para resistir e se regenerar se 
essa for a vontade dos que, nos seus órgãos, se dedicam à causa pública e se souberem juntar-
lhe as mil vontades dos cidadãos que representam.-----------------------------------------------------------
A Assembleia Municipal de Beja, reunida a 27 de abril, delibera:------------------------------------------
1. Saudar o 48.º aniversário do 25 de Abril e o inestimável património de transformações 
económicas, sociais, culturais e políticas que o materializam;----------------------------------------------
2. Reafirmar o espírito de serviço público que, há 48 anos, animou aqueles que tomaram nas 
suas mãos a condução das políticas locais a benefício das populações e cuja ação deixou marca 
indelével no Poder Local;---------------------------------------------------------------------------------------------
3. Defender o Poder Local Democrático, a sua autonomia e capacidade de realização, 
reafirmando Abril em cada dia de trabalho e de luta;--------------------------------------------------------
4. Pugnar pela criação das regiões administrativas sem mais delongas e processos dilatórios;----
5. Dar concretização ao processo de reposição das freguesias liquidadas.”, disse.--------------------- 
 



 

Página 4 de 23 
 

Colocada à votação foi Moção rejeitada por maioria com vinte votos contra das bancadas do 
Partido Socialista e da Coligação Consigo Beja Consegue.------------------------------------------------- 
 
A eleita Ana Horta (PS) fez a seguinte Declaração de Voto:-------------------------------------------------
“Considerando que não concordamos que os autarcas sejam meros executores técnicos das 
opções de terceiros;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que consta no Programa de Governo, aprovado a 07 de abril de 2022, a 
aplicação do novo Regime de Criação, Modificação e Extinção de Freguesias de modo a corrigir 
os erros da reforma territorial de 2013 em que a participação dos órgãos autárquicos locais é 
obrigatória;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que também consta no Programa de Governo a criação de condições 
necessárias para a concretização do processo da Regionalização mediante a realização de um 
Referendo em 2024;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que não nos revemos na generalidade com a linguagem utilizada na redação da 
Moção, o grupo do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Beja votou contra a Moção 
apresentada pelo Grupo da Coligação democrática Unitária.”, disse.------------------------------------ 
 
O eleito José Anes (PS) apresentou a seguinte Saudação ao 25 de Abril e ao 1º de Maio:---------
“Comemora-se este ano o 48º aniversário da Revolução do 25 de Abril, o momento fundador 
da democracia após quase cinco décadas de ditadura. O 25 de Abril não pode ser considerado 
apenas uma data simbólica, pois veio dar início a um processo de transformação social que 
veio modelar o nosso presente. Este dia veio dar-nos a vitória da Liberdade e da Democracia 
contra anos de fascismo e de opressão em Portugal, contribuindo, assim, para a construção de 
uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna.--------------------------------------------------------------
Os dois últimos anos colocaram-nos à prova, fruto do contexto pandémico que se fez sentir em 
todos os países do mundo. Em Portugal, vigorou o estado de emergência, que colocou 
restrições de livre circulação a toda a população e encerrou grande parte da atividade 
económica do país. Na sequência desta situação, tivemos que nos saber adaptar a tempos de 
incerteza e de combate contra um vírus que apanhou todo o mundo desprevenido. Portugal 
foi resiliente e soube estar à altura de tamanho desafio, com o esforço e empenho de todos.---
Como é sabido, o Serviço Nacional de Saúde foi uma das maiores e mais importantes 
conquistas de Abril e, hoje, mais do que nunca, fica clara a importância de o defender e de o 
reforçar continuamente. Nestes dois últimos anos em que todos e todas combatemos uma 
pandemia sem igual no nosso tempo de vida e em que os esforços têm sido colossais, lembrar 
as conquistas de abril é lembrar a luta contínua por direitos e serviços públicos de qualidade, 
os únicos que respondem a todos e a todas, especialmente em tempos de crise.--------------------
Com o 25 de Abril implantou-se a Democracia, cimentaram-se Direitos de cidadania e 
desenvolveu-se o Estado Social. A Revolução dos Cravos permitiu que, em Portugal, a 
sociedade fosse cada vez mais inclusiva e mais igualitária. Vivemos muito melhor nos dias de 
hoje, apesar de ainda existir muito caminho para andar, e esse é o verdadeiro desafio da 
democracia e dos democratas.-------------------------------------------------------------------------------------
Construíram-se novas escolas e abriram-se as portas da escola pública a todos e a todas 
independentemente da cor, do género ou da classe social, o que permitiu democratizar a 
educação; criou-se um serviço nacional de saúde e garantiu-se o direito à habitação; 
desenvolveram-se os canais de comunicação, pelas estradas, pela rádio, pela televisão e pelas 
novas tecnologias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Com o 25 de Abril conquistou-se o direito à participação política. A Constituição da República 
consagrou todos os direitos democráticos sociais e laborais conquistados.----------------------------
No entanto, as conquistas económicas e os direitos de cidadania conseguidos com a revolução 
não são irreversíveis e como tal devem ser defendidos e protegidos contra a exploração 
laboral, a violência e as discriminações. Assim, é cada vez mais importante manter vivo o 
espírito de abril, pois este implica o aprofundar da democracia e o combate às desigualdades e 
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à exclusão social.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sabemos que vivemos tempos conturbados, social e politicamente, em que muitas das 
conquistas de direitos fundamentais são frequentemente postos em causa, nomeadamente 
em nome de um modelo de sociedade excludente, que discrimina outros e outras em função 
da cor da pele, do género, da orientação sexual ou de ideias políticas e religiosas.------------------
A juntar à preocupação que a pandemia nos veio trazer, temos a instabilidade no emprego 
jovem, os baixos salários, o aparecimento de novos paradigmas de trabalho, e agora mais 
recentemente, juntou-se uma crise humanitária, a qual já criou milhares de refugiados e onde 
milhares de seres humanos já perderam as suas vidas, devido a uma invasão ilegal do território 
da Ucrânia pela Rússia. Mais uma vez a guerra está na Europa. Uma Europa que nós, socialistas 
e democratas, queremos que seja de Paz, de Liberdade, de Democracia e ao mesmo tempo 
Fraterna.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comemorar Abril tem sempre um significado muito especial. Este ano ainda é muito mais 
especial porque celebramos mais dias em Democracia do que em Ditadura!--------------------------
Beja é também um concelho de gente trabalhadora. Como tal, importa celebrar o 1º de Maio, 
aproveitando-o para relembrar a importância do mundo do trabalho e dos direitos essenciais 
para os trabalhadores e para as trabalhadoras, nomeadamente ao nível da melhoria dos 
salários e de melhores condições de trabalho, sem nunca esquecer que devemos caminhar no 
sentido de termos uma sociedade mais justa, mais solidária e mais igualitária.-----------------------
Os governos socialistas têm conseguido refletir uma evolução positiva no que concerne aos 
direitos de quem trabalha, no entanto ainda estamos longe da média europeia em termos 
salariais.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infelizmente o mundo está a sofrer os efeitos perniciosos de uma pandemia que já leva mais 
de dois anos e, agora, de uma guerra, factos que terão repercussões ainda mais gravosas na 
vida dos trabalhadores e das trabalhadoras.--------------------------------------------------------------------
O grupo do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Beja saúda os homens e as mulheres 
que possibilitaram a Revolução de 25 de Abril, bem como todos aqueles e todas aquelas que 
nos últimos 48 anos lutaram pelos valores de Abril e que os mesmos fossem adaptados aos 
novos tempos. Saúda-se, igualmente, o 1º de Maio, o Dia Internacional do Trabalhador, na 
esperança de que a luta daqueles e daquelas que nos antecederam, mantenha viva a 
importância dos direitos, deveres, liberdades e garantias dos homens e das mulheres que 
trabalham, reconhecendo a necessidade de criar condições condignas de trabalho para todos e 
para todas. Viva o 25 de Abril. Viva o 1º de Maio!”, disse.-------------------------------------------------- 
 
O eleito Pinela Fernandes (CCBC) apresentou a seguinte Declaração Política – Comemorações 
do 25 de Abril:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Com a implantação do regime democrático, em 25 de abril de 1974, e depois de um período 
de grande agitação política, social e militar, caminhou-se na construção progressiva do Estado 
Social em Portugal, tendo o país, posteriormente, encontrado a estabilidade ambicionada.------
Mas, atualmente, ainda, há muito por fazer, naquilo que eram os objetivos da revolução, os 
três “D`s”: DEMOCRATIZAR, DESCOLONIZAR e DESENVOLVER.--------------------------------------------------
Quanto ao primeiro objetivo (DEMOCRATIZAR), Portugal é, hoje, outro país. A democracia é 
cara, mas é a menos má e a única forma conhecida do exercício pleno da cidadania. Como dizia 
o ex-primeiro ministro do Reino Unido, Winston Churchill: “A democracia é a pior forma de 
governo, com exceção de todas as outras”.---------------------------------------------------------------------
Quanto ao segundo objetivo (DESCOLONIZAR), terminámos uma guerra que não fazia sentido 
mas, ao mesmo tempo, descobrimos que éramos pequenos e pobres.---------------------------------
Apanhámos o comboio da construção europeia e procuramos desenvolver-nos.---------------------
Quanto ao terceiro objetivo (DESENVOLVER), carregamos sempre com os problemas do défice e 
da dívida pública, dos orçamentos onde as previsões são sempre sujeitas a “retificativos”, 
prejudicando o nosso desenvolvimento. Criámos o Serviço Nacional de Saúde, mas temos que 
o melhorar para ele poder dar resposta, sobretudo, aos mais carenciados.----------------------------
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Continuamos, no Alentejo, a lutar pela coesão territorial, no combate às assimetrias que 
existem nos territórios de baixa densidade. A nossa região necessita de oportunidades de 
desenvolvimento para uma rápida modernização. Precisa de estratégia e de compromissos do 
poder político.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por isso, teria sido importante a presença do Primeiro-Ministro na 38º edição da “Ovibeja”, 
nomeadamente, para vir falar do estado lastimável da rodovia e da ferrovia que fazem a 
ligação à nossa capital de distrito; ou do Aeroporto de Beja e da criação de dinâmicas que o 
visem potenciar como polo de desenvolvimento regional.--------------------------------------------------
Mas, para fugir a estas questões, primou pela ausência, ao contrário de quase todos os líderes 
partidários e do próprio Presidente da República.-------------------------------------------------------------
A propósito das comemorações do 25 de Abril, quando elas coincidem com as datas da 
“Ovibeja”, devem merecer, por parte da entidade organizadora e da Câmara Municipal, 
alguma articulação que possa permitir concentrar, no “Parque de Feiras e Exposições”, todos 
os eventos e não fazer-se duas comemorações paralelas, dando a entender que as duas 
entidades estão a competir entre elas, o que seria lamentável.-------------------------------------------
Com o 25 de Abril de 1974, acertámos em muitas coisas, mas, também, falhámos noutras. 
Temos que corrigir onde se falhou, pois a responsabilidade de todos nós é garantir a qualidade 
de vida das populações, o seu bem-estar.-----------------------------------------------------------------------
Temos um país livre, mais justo; mas não aceitamos um país desigual, com demasiada pobreza 
e onde a igualdade de género é, ainda, uma meta por atingir.---------------------------------------------
Fizemos o 25 de Abril para dizer bem e mal, para votar ou não, para nos associarmos como 
quisermos, onde todos se podem exprimir, até para serem criticados.----------------------------------
Com o 25 de Abril chegaram as diferenças ideológico-partidárias, por isso, o 25 de Abril não é 
de esquerda ou de direita, é de todos os portugueses.------------------------------------------------------
O 25 de Abril não é passado, é FUTURO!”, disse.--------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, solicitou o uso da palavra, não para tecer 
considerações sobre o conteúdo desta Declaração Política, mas apenas para dar um 
esclarecimento relativamente à realização da 38ª OviBeja e à questão do 25 de Abril porque 
lhe parece oportuno até para evitar especulações que possam surgir.----------------------------------
A Câmara Municipal de Beja e a ACOS já se articularam no passado em situações idênticas para 
se conseguir a abertura das portas ao público nesse momento. Desta vez isso não aconteceu, o 
que não significa que a relação entre as duas entidades não seja muito boa.--------------------------
De qualquer forma tentou-se chegar a um acordo e a ACOS também fez um esforço nesse 
sentido, nomeadamente, tentando inverter a ordem do concerto da artista brasileira Paula 
Fernandes com o concerto do artista português Pedro Abrunhosa. Se eventualmente isso 
tivesse sido possível, provavelmente, poderia ter-se chegado a uma situação idêntica àquela 
que levou a abertura de portas da feira há três anos. Segundo aquilo que a ACOS explicou à 
Câmara Municipal a diferença de custos entre os dois concertos é enorme e para que pudesse 
haver abertura de portas no domingo, dia 24 de abril, a Câmara Municipal teria de apoiar a 
ACOS num valor que foi considerado não estar ao alcance da autarquia, por esse motivo não 
houve acordo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uma observação à posteriori, terão estado no recinto, durante o dia 24 de abril, entre vinte a 
vinte e cinco mil pessoas com bilhete pago para a maioria dos visitantes, portanto, imagine-se 
se as portas tivessem sido abertas gratuitamente e o que não poderia ter sido aquele recinto, 
eventualmente, até em termos de sobrelotação e de segurança, contudo, o preferível seria 
que tivesse havido acordo, não houve, as entidades não ficaram de costas voltadas por esse 
motivo e a Câmara Municipal de Beja também já fez saber à ACOS que em futuros anos prefere 
que a feira não coincida com o 25 de Abril, disse.------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Maria da Fé Carvalho (CDU) apresentou a seguinte Saudação ao 1º de Maio – Dia 
Internacional dos Trabalhadores:---------------------------------------------------------------------------------
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“No dia 1 de Maio de 1886, centenas de milhares de operários norte americanos, conscientes 
da necessidade de humanização no mundo do trabalho, iniciaram uma luta histórica: a greve 
geral pela jornada de oito horas de trabalho diário. A violenta repressão associada à justeza da 
reivindicação e os seus reflexos a nível internacional determinou a declaração do dia 1 de Maio 
como o Dia Internacional dos Trabalhadores. Desde então, o movimento operário e sindical 
internacional reforçou a sua organização, alargou e envolveu na ação uma sociedade 
necessitada de justiça social, de paz, de liberdade, de democracia e de igualdade. Lançou, 
assim, pontes para o futuro, assumindo um papel central e determinante para os nossos dias.--
As lutas dos trabalhadores e da organização do movimento sindical, nacional e internacional, 
têm contribuído decisivamente para um objetivo comum: a defesa da dignidade das mulheres 
e dos homens trabalhadores.---------------------------------------------------------------------------------------
É preciso combater a precariedade, sinónimo de baixos salários, horários incertos, falta de 
direitos e garantias, essa instabilidade permanente, que compromete o futuro de todos, mas 
sobretudo o dos jovens e o desenvolvimento do nosso país.-----------------------------------------------
Urge mobilizar os trabalhadores e populações em torno das suas justas reivindicações, 
nomeadamente na defesa do emprego com direitos, no direito de contratação coletiva, pelo 
aumento dos salários e de outros direitos, pelas 35 horas de trabalho semanal, por horários 
dignos e regulados, liberdade de ação sindical, pela defesa e valorização da Escola Pública, da 
Segurança Social, do Serviço Nacional de Saúde, dos Serviços Públicos.---------------------------------
Os eleitos da CDU, na Assembleia Municipal de Beja, saúdam todas e todos os trabalhadores, 
as comemorações do Dia Internacional do Trabalhador, manifestando a sua solidariedade com 
a luta por melhores condições de trabalho e por uma vida digna e com direitos.”, disse.---------- 
 
A eleita Áurea Dâmaso (PS) apresentou a seguinte Declaração Política – Abril – Mês de 
Prevenção dos maus Tratos Infantis:-----------------------------------------------------------------------------
“Entre 2013 e 2018, a APAV apoiou mais de 5600 crianças e jovens vítimas de crime e violência. 
Nesse período, a maioria (mais de 71%) dos crimes identificados foram de violência doméstica, 
com destaque para os maus tratos físicos e psíquicos. Foram também identificados 515 crimes 
praticados contra crianças em contexto escolar. Na maioria dos processos de apoio e 
atendimento, a violência ou crime praticado contra a criança ou jovem foi de natureza 
continuada. Em 2020 35 crianças por semana, 5 crianças por dia, foram vítimas de maus tratos 
em Portugal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abril é o mês em que internacionalmente se chama a atenção para a necessidade de 
prevenção dos maus tratos infantis. Não é raro vermos, pelas largas centenas de cidades, 
durante este mês, laços azuis em alguns edifícios públicos. E já todos associamos o laço azul 
aos maus tratos infantis. O que nem todos sabem é que “O movimento laço azul” nasceu em 
1989 nos Estados Unidos da América, quando uma avó decidiu colocar na antena do seu carro 
um laço azul. O azul simbolizava as nódoas negras espalhadas nos corpos dos seus netos 
infligidos pela mãe e padrasto, vindo um deles a falecer. O movimento espalhou-se pelo 
mundo e todos os anos nesta altura o laço azul é uma chamada de atenção para a necessidade 
de todos nós protegermos as nossas crianças.-----------------------------------------------------------------
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, caracterizam-se como “abusos ou maus-
tratos às crianças, todas as formas de lesão física ou psicológica, abuso sexual, negligência ou 
tratamento negligente, exploração comercial ou outro tipo de exploração, resultando em 
danos atuais ou potenciais para a saúde da criança, sua sobrevivência, desenvolvimento ou 
dignidade num contexto de uma relação de responsabilidade, confiança ou poder”.---------------
Os maus-tratos são um gigante problema para o desenvolvimento das crianças, tendo 
repercussões ao longo de toda a sua vida. Destaca-se a depressão, agressividade, abuso de 
drogas, problemas de saúde e infelicidade, anos depois de terem cessado os maus-tratos.-------
É inequívoco que todos os cidadãos, todos sem exceção, mas nós em particular, devemos 
contribuir para a prevenção de maus-tratos na infância e adolescência.--------------------------------
Ainda que estejamos todos mais focados naqueles que são os maus tratos mais visíveis: os 
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físicos, não esqueçamos e sejamos todos nós um olhar e um ouvido atentos em todas as 
outras formas de maus tratos infantis: a negligência na educação, a negligência na higiene, a 
negligência na alimentação. Mas sobretudo, estejamos atentos à negligência emocional 
perpetrada por aqueles que deveriam ser os primeiros cuidadores: os pais. Não há números 
mas crê-se serem assustadores, aqueles que correspondem às crianças vítima do mau trato 
mais comum na nossa rua, no nosso prédio, no nosso ciclo de amigos. E é também para este 
mau trato que deveríamos todos estar cada vez mais atentos: a alienação parental. Um 
verdadeiro pesadelo infligido, reiterada e repetidamente, todos os dias na vida de uma 
criança.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Síndrome da Alienação Parental (SAP) obedece a um padrão de comportamentos típicos e 
surge sobretudo durante o conflito litigioso da Regulação do Exercício das Responsabilidades 
Parentais. Este caminho, que muitos pais percorrem com grande sofrimento e dor, tem as suas 
causas sociológicas e psicológicas, os seus protagonistas, e também as suas terríveis 
consequências, quer para a criança, quer para o pai e avós que a perdem, quer para a família 
como um todo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A sua discussão envolve valores fundamentais como o direito à parentalidade, dignidade e 
saúde emocional das crianças. As crianças não podem mais ser o prémio ou o troféu e menos 
ainda a bola de arremesso para ferir o outro.------------------------------------------------------------------
Precisamos estar atentos. Precisamos todos no nosso quotidiano, nas nossas rotinas, junto 
daqueles com quem dialogamos e com quem convivemos, explicar, prevenir e sobretudo 
repudiar todas as formas de maus tratos infantis.-------------------------------------------------------------
Portugal, foi um dos primeiros países a adotar leis específicas para menores de idade, e apenas 
a partir de 1974 começaram a verificar-se progressos nas políticas da infância, nomeadamente 
por intermédio da criação de um organismo que coordenava as ações dirigidas a menores, de 
forma a obter a colaboração mais efetiva das entidades relacionadas com menores.---------------
Foi nesse sentido que foram formadas as CPM’s – Comissões de Proteção de Menores, 
atualmente designadas como CPCJ’s – Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, em 1998 
pelas mãos do Partido Socialista. Mas é preciso mais. Muito mais. É necessário profissionalizar 
as CPCJ’s a sério. É necessário que quem integra as CPCJ’s sejam profissionais a tempo inteiro 
devidamente remunerados. Não podemos acompanhar as crianças com técnicos um dia por 
semana. Não é possível fazer o acompanhamento devido quando nem um veículo as CPCJ’s 
têm para fazer as visitas domiciliárias.----------------------------------------------------------------------------
Por muitas leis que se façam em prole da defesa e no superior interesse da criança, compete a 
todos os cidadãos essa defesa, estando atento e denunciando, evitando assim mais Valentinas, 
Joanas e outras cerca de 60 crianças mortas pelos pais em Portugal na última década.------------
Termino lendo-vos um texto de Mário Gonçalves em a "Carta de despedida da pequena 
Valentina” de quem todos nós ainda nos recordamos:-------------------------------------------------------
Foi feita justiça pai. Foste condenado a 25 anos de prisão. Talvez seja pouco, mas é o permitido 
por lei neste País que me viu crescer. Mas também um País que soube da minha morte e se 
uniu em torno deste caso.-------------------------------------------------------------------------------------------
Foi feita "justiça" Pai.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Não sei como é que consegues dormir depois de me teres assassinado com as tuas próprias 
mãos. Eu só pedia amor. Eu só pedia carinho e atenção. Nada me foi dado, apenas sofrimento 
e depois a morte.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi "feita" justiça Pai.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Chamo-te "Pai" porque infelizmente o és. Mas nunca o foste na prática. De mim querias 
apenas distância e que mal terei feito eu para tanto ódio da tua parte para comigo. Que mal 
terei feito eu para merecer este triste fim.----------------------------------------------------------------------
Foi "feita" justiça Pai.--------------------------------------------------------------------------------------------------
O amor que sentia por ti mesmo sabendo que não me amavas, foi-se no dia em que me 
mataste. Talvez um dia possamos estar juntos em outro lugar qualquer, onde me possas 
explicar o porquê de tamanha crueldade. Não digo que te perdoarei, mas ainda assim és meu  
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Pai e eu serei sempre a tua filha.-----------------------------------------------------------------------------------
Foi "feita" justiça Pai.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Agora posso ir embora. Este mundo já não me pertence. Proibiste-me de crescer no mesmo. Já 
não vou ver o pôr-do-sol e as estrelas durante a noite. Já não irei brincar com os meus amigos. 
Já não vou poder ir à escola. Não vou poder abraçar-te mesmo sabendo que não me amavas. 
Já não estarei com a minha família. Tudo me foi tirado pelas tuas próprias mãos.-------------------
Foi "feita" justiça Pai.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Terás a partir de hoje 25 anos para te lembrares de mim todos os dias dentro da tua cela. Ao 
deitar. Ao acordar. De mim, ficaram apenas as boas recordações de quem sempre me quis 
bem. Tenho a certeza que embora muito criança e com poucos anos de vida, ainda consegui 
chegar ao coração de muita gente que sempre me amou. Mas já foi tarde. Tentei chamar a 
atenção que algo não estava bem, mas infelizmente era demasiado criança. Paguei por isso, 
com as tuas próprias mãos que mataram a tua própria filha.----------------------------------------------
Adeus "Pai". Da "tua" Valentina, a filha que nunca amaste e assassinaste cruelmente.”, disse.--- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) pediu para intervir para apresentar um esclarecimento 
pessoal no âmbito do Direito de Resposta, porque entende que deve clarificar uma situação 
que foi aqui colocada, cuja descrição e registo se encontra na ata nº 9, relativa à sessão 
extraordinária da Assembleia Municipal de Beja, realizada a vinte e dois de dezembro de dois 
mil e vinte e um, por uma questão de imagem, para responder a um apelo interior de 
autojustiça e porque nutre muito respeito por esta Assembleia, enquanto instituição e coletivo 
de pessoas a quem deve lealdade.--------------------------------------------------------------------------------
Para além desta referência introdutória, há ainda uma questão que assume com a máxima 
seriedade e que se reporta a alusões, por diversas vezes, referidas por si e que se relaciona, 
não só com as questões de imagem pessoal, mas também com a preocupação de deixar um 
lastro de seriedade, como elemento de prestígio desta instituição para memória futura.----------
Isso mesmo, para memória futura, porque este termo, antes de ser apropriado pela esfera 
jurídica, como um conceito específico associado a um determinado enquadramento legal, já 
dispunha de um conteúdo formal, de ordem coloquial e literal, sobretudo e principalmente, 
associado a um sentido de historicidade, naquilo que representa enquanto descrição da 
realidade deixada, como repositório, de atos e factos ocorridos, a ser disponibilizado às 
gerações sucedâneas.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Os objetos desta descrição, não dizem respeito apenas a feitos históricos, mas também a 
pormenores de factos comuns ocorridos, por exemplo em contextos institucionais, mesmo 
integrantes da base da estrutura hierárquica de uma qualquer administração, como é o caso 
em que nos inserimos. Dito isto, foi ao assunto.---------------------------------------------------------------
Citando parte do texto da ata: “A eleita Áurea Dâmaso (PS) referiu que efetivamente a 
Comissão de Regulamentos reuniu, o eleito Miguel Quaresma chegou já muitíssimo depois da 
hora marcada e desconhece que tenha sido feita em sede da comissão qualquer proposta” (…) 
“A única questão que se discutiu foi relativamente à Companhia de Teatro Lendias d’Encantar 
e se haveria mais alguma entidade na área da cultura para integrar o Conselho, acabando por 
ser aprovado por todos os presentes, nomeadamente pelo eleito Bernardo Loff, as Lendias 
d’Encantar e a Associação Cultural e Recreativa Zona Azul”, (…) “nunca estando em cima da 
mesa o Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança, portanto, não corresponde 
à verdade aquilo que aqui foi trazido a esta Assembleia, disse”.------------------------------------------
Aclarando algumas questões:---------------------------------------------------------------------------------------
1 – Nem tudo o que foi dito por esta eleita corresponde à realidade. Chegou efetivamente 
atrasado, justificou, mas sobre esta circunstância tecerá no final algumas considerações;---------
2 – Mais do que ser propriamente verdade ou mentira, importa dizer que a afirmação 
“desconhece que tenha sido feita em sede da comissão qualquer proposta” poderá, de forma 
efetiva, não corresponder minimamente aos factos ocorridos, porque no final da reunião, que 
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acabou rapidamente, mais, diria de forma intempestiva, face ao que era costume nas reuniões 
anteriores de análise dos regulamentos, ficou com a senhora Presidente e a senhora Drª Paula 
Mansinhos, tendo amavelmente nessa altura sido informado sobre as matérias decididas. 
Depois de constatar a composição do Conselho Municipal de Segurança dos Cidadãos de Beja, 
informou a senhora Presidente, que seria importante neste Conselho considerar a presença do 
Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança, dado que está prevista a 
abordagem de questões relacionadas, e citou, com “o aprofundamento do conhecimento da 
situação de segurança na área do Município”, a formulação de “propostas de solução para os 
problemas de marginalidade e segurança dos cidadãos” e “participar em ações de prevenção”, 
bem como “discussão sobre medidas de combate à criminalidade e à exclusão social no 
Município”, no âmbito das quais é convocada a participação institucional para analisar, de 
modo complementar e integrado, as problemáticas de segurança e de inserção social.------------
Face a este questionamento, a senhora Presidente retorquiu, com a alegação expressa de que 
o Centro não dispunha de currículo; perante tal perspetiva, que se abstém de qualificar, 
informou a senhora Presidente que, considerando o argumento por ela evocado, ele, 
pessoalmente, votaria contra e iria colocar esta questão à consideração dos seus camaradas, 
porque entende, prefaciando o ditado popular, “até à lavagem dos cestos é vindima”, que o 
assunto poderia ser analisado à posteriori, naturalmente cingindo-se apenas ao nível da 
aceitação ou recusa desta entidade concreta pela Assembleia, porque todas as outras matérias 
estariam, obviamente, encerradas.--------------------------------------------------------------------------------
3 – Perante estes factos, não é de todo coerente afirmar que, e citou mais uma vez, “nunca 
estando em cima da mesa o Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança, 
portanto, não corresponde à verdade aquilo que aqui foi trazido a esta Assembleia”. Não, o 
assunto esteve efetivamente em cima da mesa no período que mediou o fim da reunião da 
Comissão de Regulamentos e o dia 22 de dezembro; coisa diferente é se a informação que 
transmitiu à senhora Presidente não circulou no seio dos eleitos do PS e da Coligação, para que 
o assunto pudesse ser ulteriormente analisado.---------------------------------------------------------------
4 – Sobre a afirmação de “o eleito Miguel Quaresma chegou já muitíssimo depois da hora 
marcada”, esta sim é inteiramente verdadeira, e não o choca ser assim, de forma nua e crua, 
referenciada; apesar da justificação apresentada por si na altura, seguida de um pedido de 
desculpas aos presentes na reunião. No entanto, ao não ser entendida a justificação, tal facto 
pode remeter para a revelação discreta sobre a grandeza de caráter e disposição que anima a 
pessoa que proferiu as considerações em referência. Apesar desta afirmação, nem tudo é 
negativo, porque permite aqui, perante todos, justificar-se.-----------------------------------------------
5 – As razões que levaram ao seu atraso de meia hora, deveu-se à circunstância de ter chegado 
10 minutos fora da hora marcada para a reunião, por razões que também justificou, pois 
deparou-se com a porta da rua encerrada sem poder entrar. Não tinha maneira de comunicar, 
porque não dispunha dos números de telefone de qualquer dos participantes na reunião, 
neste caso da senhora Presidente e do Dr. Bernardo Loff. Se fosse agora, já era uma situação 
ultrapassável, porque já os solicitou pessoalmente. Esteve vinte minutos a tentar entrar, até 
que uma amável senhora da proteção civil, quando já tinha decidido desistir, apesar de 
legitimamente estar desconfiada, prestou-se a abrir-lhe a porta, de forma muito gentil. Esta 
justificação é para ele importante por duas razões:----------------------------------------------------------
A primeira, para não ficar a imagem tão pesada de desleixo a seu respeito e nesta questão, 
deve dizer para aclaramento, que tem “pergaminhos” nestas matérias, dada a sua prestação 
voluntária ao serviço desta Assembleia. Isto, não é mera narrativa, pois deve dizer que no 
último mandato, participou em onze reuniões de trabalho, distribuídas por regulamentos e 
grupo de trabalho relativo à análise da implantação de culturas agrícolas intensivas no 
concelho, e trabalhou dezenas, talvez até duas centenas de horas na elaboração dos relatórios 
que foram apresentados a esta Assembleia. Atenção, não foi só ele, os seus colegas de grupo 
tiveram exatamente o mesmo empenho;-----------------------------------------------------------------------
Segunda, vai deixar aqui para reflexão de todos uma situação que entende que deve ser 



 

Página 11 de 23 
 

resolvida. Na mesma noite da reunião da comissão de regulamentos, saiu com a senhora 
Presidente e a Drª Paula Mansinhos, e tiveram imensas dificuldades em descer as escadas 
devido à iluminação do edifício. Ou seja, não é só uma questão de acesso às instalações e 
serviços aqui sediados, mas também as condições físicas e funcionais do edifício que 
evidenciam um estado de perfeita degradação do imóvel. Aqui chegados, deve-se pensar no 
significado que assume esta circunstância. Não é uma simples questão de mera incúria, esta 
situação, que se arrasta há vários anos, deve convocar-nos para outra perspetiva desta 
problemática. Estamos a falar de um edifício público que alberga diferentes serviços, também 
de natureza pública, com pesos institucionais muito significativos. Não quer acusar ninguém e 
seria a última pessoa a contribuir para denegrir a imagem das instituições aqui sediadas, mas a 
situação que está criada tende a agravar-se e o prestígio de quem aqui está instalado tende a 
ficar abalado, para além do efeito negativo sobre o sentimento de autoestima e de dignidade 
de quem aqui trabalha. Na sequência desta constatação, no início do mês passou por aqui, 
entrou e percorreu os corredores; de facto a situação é no mínimo desconfortante, até parece 
que há entidades que cuidam melhor a parte comum, onde estão instaladas, do que outras. 
Isto é o reflexo do que vai na nossa consciência social, a incapacidade de juntar duas coisas e 
prossegui-las e, sobretudo, articulá-las em conjunto. Aliás e a jeito de desabafo, a grande 
diferença que existe, em sua opinião, entre países desenvolvidos e menos desenvolvidos, 
estará provavelmente nas assimetrias existentes em termos de inteligência coletiva, ou seja, 
diferenças abismais dos níveis de organização social e institucional. Esta questão é também o 
espelho dos bloqueios que o nosso território tem em matéria de desenvolvimento. Assim, 
apelou a que se faça um condomínio que agregue as instituições presentes, como por certo 
uma das soluções possíveis, para assegurar uma gestão correta das instalações comuns deste 
edifício, incluindo a criação de serviços partilhados, para garantir o bom funcionamento das 
instalações e a manutenção da edificação. Fica pois este desafio.----------------------------------------
Muito obrigado pela oportunidade e pela paciência de o terem ouvido, disse.------------------------ 
 
Relativamente ao edifício, a senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa 
Nova, disse que com certeza estarão todos de acordo que precisa urgentemente de obras mas 
sendo o mesmo propriedade do Estado e estando alojados vários serviços nem sempre é fácil 
encontrar uma solução. De qualquer forma estão a ser envidados todos os esforços com a 
tutela no sentido de se chegar a bom porto relativamente a este imóvel de prestígio da cidade 
que urge de facto manter, reparar e dignificar.---------------------------------------------------------------- 
 
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);-------------------------------------------- 

 
A Assembleia Municipal tomou conhecimento da informação escrita do presidente da câmara 
municipal acerca da atividade desta e da situação financeira do município e foram colocadas as 
seguintes questões:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O eleito Bernardo Nascimento (CCBC) fez a seguinte intervenção:----------------------------------------
“O Grupo da Coligação Consigo Beja Consegue, vem questionar o senhor Presidente da Câmara 
Municipal sobre o motivo para que a recolha do lixo no centro histórico não esteja a funcionar 
devidamente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verifica-se permanentemente a existência de sacos de lixo à porta das casas, inclusivamente, 
lixo espalhado pela via pública. Não bastava termos os edifícios do centro histórico em 
péssimo estado de conservação para que agora sejamos confrontados com esta situação em 
pleno centro histórico da nossa cidade.--------------------------------------------------------------------------
A Praça da República é um dos exemplos disso, pois na noite de 25 de Abril, quando estava a 
decorrer a apresentação do vídeo alusivo ao referido dia, existiam sacos de lixo espalhados 
pela Praça. É um perigo para a saúde pública e um péssimo cartão-de-visita para a nossa 
querida cidade de Beja.”, disse.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O eleito Manuel Oliveira (CDU) deixou a seguinte nota relativamente à recente intervenção que 
ocorreu na Estrada Nacional 121, mais conhecida por IP8, apesar de não ser uma competência 
direta da Câmara Municipal de Beja, que decorreu há duas ou três semanas e que deixou 
lastimavelmente para trás troços em muito mau estado, com o pavimento a necessitar de 
reparação urgente, nas mesmas condições em que os troços que foram intervencionados 
estavam.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O sentimento colhido é simples, é que não nos consideram, disse, mais uma vez está aqui 
expressa a falta de consideração e o alheamento relativamente às necessidades em termos de 
acessibilidades, neste caso de um eixo rodoviário principal, que serve não só este concelho 
como outros e também parte da Andaluzia pelo que deixou a seguinte questão: Não sendo 
uma responsabilidade direta da Câmara Municipal o executivo, através do seu Presidente, já se 
insurgiu e já fez chegar o seu descontentamento relativamente a esta intervenção? Se não o 
fez, tem intenção de o fazer?--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, começando por responder ao eleito Bernardo 
Nascimento, disse que há duas perspetivas de ver esta questão do lixo no centro histórico, 
uma são algumas situações pontuais que se verificam porque a recolha porta a porta nalguns 
pontos e em determinadas noites chega um pouco mais tarde prolongando-se até à uma hora 
da manhã sendo os sacos colocados no exterior muitas vezes entre as 18:00 e as 19:00 horas, 
outra é ver como a cidade estava quando tinha moloks no centro histórico, nomeadamente, os 
moloks que se encontravam junto ao Conservatório Regional ou no Largo dos Duques ou junto 
à Cáritas Diocesana ou na Rua da Moeda ou junto ao Castelo de Beja no parque de 
estacionamento de terra batida e outros mais que foram retirados conferindo uma maior 
limpeza ao centro histórico do que aquela que existia. Acontece que, nalguns destes pontos, 
estranhamente alguns cidadãos residentes continuam a colocar sacos encostados a sítios onde 
as estruturas já não existem, que os serviços têm de passar para os recolher, e que 
naturalmente por vezes são objeto de estrago por alguns animais errantes, sobretudo 
canídeos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
É um caminho que está a ser percorrido e lembrou que este sistema PAYT foi iniciado em plena 
pandemia, ainda não evoluiu sequer para o passo seguinte precisamente por isto, que é a 
redução nos custos da taxa da água e em compensação os moradores passarem a comprar os 
sacos do lixo geral. A situação do 25 de Abril e da Páscoa, por serem de facto períodos mais 
compridos em que as equipas de piquete têm de fazer um esforço maior, são propícios a que 
pontualmente haja grande acumulação de garrafas ou lixo geral, portanto, se esta situação se 
verificou, pede desculpa aos moradores mas há uma certeza e convicção que têm, 
nomeadamente, quando a cidade tinha moloks espalhados pelo centro histórico estava bem 
pior do que nesta altura.---------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão do eleito Manuel Oliveira, informou que a intervenção ocorrida na 
EN121 ou IP8 foi uma decisão da empresa Infraestruturas de Portugal, S.A., para evitar males 
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maiores durante um ano ou um ano e meio e nada mais que isso. Se lhe perguntar se está 
satisfeito, dir-lhe-á que não, naturalmente que gostaria que a estrada tivesse sido 
intervencionada em mais troços mas a intervenção maior que vai abranger toda a área do IP e 
permitir as circulares a Beringel e a Figueira de Cavaleiros será lançada, espera, através de 
concurso internacional ainda este ano, seguirá os trâmites necessários e iniciará em 2023. O 
Governo diz que será ainda em 2022, pessoalmente tem dúvidas tendo em conta todos os 
procedimentos necessários para uma obra desta envergadura.-------------------------------------------
Irá também, em conjunto com o Presidente de Ferreira do Alentejo, tentar agendar uma 
audiência com o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, a propósito da EN121 e do 
nó de ligação entre Grândola Norte e Grândola Sul, nomeadamente, a A26 à nossa região, no 
sentido de o fazerem ver a urgência da intervenção profunda no IP8, disse.--------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros, acrescentou que o PAYT é um sistema piloto e precisamente 
por isso tem estado a ser monitorizado com alguma atenção por parte da Câmara Municipal. É 
um sistema que vem do norte da Europa e que se está a estender gradualmente a uma série 
de países e implementado, no âmbito da RESIALENTEJO, num conjunto de núcleos históricos de 
vários Municípios e Beja obviamente pela sua dimensão numa área maior.---------------------------
Os dados recolhidos através de inquéritos a residentes da zona têm apontado para um sucesso 
grande do projeto que, como o senhor Presidente referiu, permitiu eliminar alguma 
acumulação de lixo de muito maior dimensão como deposição de “monos” e outras situações 
que quem conhece o centro histórico via no mesmo.--------------------------------------------------------
Efetivamente na Praça da República foi a primeira vez que aconteceu mas os serviços têm 
tentado perceber qual a proveniência do lixo e, neste caso em concreto, falou inclusivamente 
com alguns moradores que enviaram fotografias, tendo-se chegado à conclusão que foi um 
claro abuso que aconteceu daquilo que deve ser o comportamento de algumas pessoas e 
estabelecimentos que por alguma razão decidiram fazer aquela acumulação de lixo naquele 
local absolutamente pontual. No fim da Rua Aresta Branco no sentido automóvel também 
acontece isso, é uma situação que está a ser monitorizada e tem a ver com algumas 
comunidades que ainda não terão percebido bem como é que funciona o porta-a-porta e 
portanto acaba por haver dificuldade em enquadrá-los no sistema geral daí, sendo o objetivo 
estender a área de atuação do PAYT, haver alguma preocupação em que o processo corra da 
melhor forma, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção ou esclarecimento passou-se ao ponto seguinte.----- 
 

3.2. – Relatório nº 2019/262 da Inspeção Geral de Finanças – Ação de 
controlo ao Município de Beja – Contratação Pública;---------------------------------- 

 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos a Assembleia Municipal 
tomou conhecimento do Relatório nº 2019/262 da Inspeção Geral de Finanças – Ação de 
controlo ao Município de Beja – Contratação Pública, enviado nos termos do nº 5 do artigo 15º 
do Decreto-Lei nº 276/2007, de 31 de julho e na sequência dos despachos de homologação do 
Relatório nº 2019/262, de sua Excelência o Ministro de Estado e das Finanças e sua Excelência 
o Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, em 19 de janeiro e três 
de fevereiro de 2022, respetivamente.---------------------------------------------------------------------------  
 

3.3. – Relatório de Avaliação do Estatuto do Direito de Oposição, 
referente ao ano 2021;--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos a Assembleia Municipal 
tomou conhecimento do Relatório de Avaliação do Estatuto do Direito de Oposição que, face 
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às linhas gerais de atuação expostas, entende terem sido asseguradas pela Câmara Municipal 
de Beja as condições adequadas ao cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição no ano 
2021, assumindo o executivo municipal um papel ativo na efetivação dos direitos e garantias 
dos titulares do direito de oposição. O Município de Beja, em nome do princípio da 
transparência, mantém atualizados os mecanismos de informação permanente sobre a gestão 

municipal, onde se inclui o sítio eletrónico da autarquia, facilitando o acompanhamento e 
fiscalização da atividade dos respetivos órgãos municipais.------------------------------------------------ 
 

3.4. – Proposta de aprovação do Relatório de Gestão e Prestação de 
Contas do Município de Beja relativo ao ano 2021;--------------------------------------- 

 
O relatório de gestão anual do Município de Beja, que constitui documento anexo número um 
e faz parte integrante da presente ata, sintetiza e sistematiza a informação decorrente da 
Atividade Municipal, durante o ano de 2021.-------------------------------------------------------------------
Do seu conteúdo, destacam-se aspetos específicos relativos à execução orçamental, no que 
concerne às receitas e despesas ao longo do ano económico de 2021, assim como da execução 
das Grandes Opções do Plano.--------------------------------------------------------------------------------------
O objetivo foi o de explicitar, com clareza, a informação mais relevante apresentada em 
quadros, indicadores e gráficos.------------------------------------------------------------------------------------
O relatório apresenta o desempenho do Município ao nível orçamental, económico e 
financeiro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para uma melhor apreciação, são apresentadas determinadas variáveis, as consideradas mais 
significativas, da gestão municipal, cujos valores são comparados em alguns casos, com a 
execução em período homólogo do ano anterior.-------------------------------------------------------------
À semelhança do ano 2020, a atividade desenvolvida no decurso do ano de 2021, foi reflexo de 
todas as dificuldades causadas pela Pandemia COVID-19, que direta ou indiretamente, 
interferiram na produtividade e no desempenho.-------------------------------------------------------------
Execução Orçamental:------------------------------------------------------------------------------------------------
No decurso do ano de 2021, o orçamento municipal obteve as seguintes taxas de execução:---- 
 

 
 

 
 

 

Em 2021, o total de receitas aumentou 7.377.907,47, referente ao período homólogo.------------
O total das despesas também aumentou relativamente ao período homólogo, no valor de 
5.405.245,41 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao período homólogo, verifica-se um aumento do saldo orçamental de 
1.972.662,06 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Execução da receita:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
As receitas arrecadadas no ano de 2021, totalizaram 35.503.296,48 €, sendo 28.345.156,27 € 
de receitas correntes, 5.556.055,18 € de receitas de capital e 1.602.085,03 € de outras 
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receitas. A taxa de execução da receita foi de 87,57%.-------------------------------------------------------
Execução da Despesa:------------------------------------------------------------------------------------------------
O montante global da despesa executada foi de 31 928 549,39€, correspondentes a um grau 
de execução orçamental de 78,76%.------------------------------------------------------------------------------
A despesa efetuada, apresentou a seguinte estrutura:-------------------------------------------------------
Execução para as despesas Correntes: 23.266.271,85 €, que representa 84,28% do 
orçamentado;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Execução para as despesas de Capital: 8.662.277,54 €, que representa 66,97% do 
orçamentado;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em 2021, a despesa sofreu um acréscimo de 5.405.245,41 €, relativamente ao período 
homólogo, o que representa uma variação de 20,38%, dos quais 3.668.856,26 € referem-se a 
aumento de despesas correntes e 1.736.389,15 € referem-se a um acréscimo de despesas de 
capital.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resumo dos compromissos, faturação e pagamentos, comparado com o período homólogo:-- 
 

 
 

Execução das GOP’s – Grandes Opções do Plano:------------------------------------------------------------- 
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Fundos Disponíveis:---------------------------------------------------------------------------------------------------
janeiro ……………………………………………………………………………………………………………. 12.308.207,14 € 
fevereiro …………………………………………………………………………………………………………… 4.097.356,02 € 
março ……………………………………………………………………………………………………………….. 2.492.021,51 € 
abril ………………………………………………………………………………………………………………….. 1.159.432,35 € 
maio ……………………………………………………………………………………………………………………. 766.564,08 € 
junho ………………………………………………………………………………………………………………… 1.271.550,83 € 
julho ……………………………………………………………………………………………………………………. 468.990,56 € 
agosto ………………………………………………………………………………………………………………. 1.278.884,16 € 
setembro …………………………………………………………………………………………………………….. 731.219,78 € 
outubro ……………………………………………………………………………………………………………….. 651.421,83 € 
novembro ……………………………………………………………………………………………………………. 583.848,02 € 
dezembro ……………………………………………………………………………………………………………. 896.441,92 € 
Demonstração de Resultados por Natureza em 31-12-2021:----------------------------------------------
A demonstração de resultados deve incluir todos os itens de rendimentos e gastos 
reconhecidos no período de relato, contribuindo assim para o apuramento do resultado do 
período.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

Resultado Líquido do Exercício:------------------------------------------------------------------------------------
Propõe-se que o Resultado Líquido do Exercício positivo, no montante de 646.106,26 € tenha a 
seguinte aplicação:----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – Que sejam constituídas reservas legais no montante de 32.305,31 €, correspondente a 5% 
do resultado líquido;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 – O restante valor de 613.800,95 € seja transferido para a conta de Resultados Transitados.-- 
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Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento, foi o Relatório de Gestão e 
Prestação de Contas do Município de Beja relativo ao ano 2021, colocado à votação e 
aprovado por maioria com doze abstenções da bancada da Coligação Democrática Unitária.-- 
 

3.5. – Certificação Legal das Contas e Parecer do Revisor Oficial;---------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento a Assembleia Municipal 
tomou conhecimento da Certificação Legal das Contas e Parecer do Revisor Oficial, elaborado 
por Oliveira, Reis & Associados, SROC, Ldª, que é de parecer que os documentos de prestação 
de contas do Município de Beja, referentes ao exercício de 2021, se apresentam elaborados de 
acordo com os princípios contabilísticos legalmente aplicáveis a este sector, incluindo o que se 
contém na Certificação Legal de Contas.------------------------------------------------------------------------- 
 

3.6. – Proposta de aprovação da alteração ao Plano de Pormenor da Rua 
da Casa Pia;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente o processo relativo à alteração ao Plano de Pormenor da Rua da Casa Pia e não 
havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento, foi a proposta colocada à 
votação e aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------- 
 

3.7. – Propostas de abertura de procedimentos por concurso público:------- 

 
Presente o processo relativo ao procedimento por concurso público para exploração do 
quiosque e esplanada do Jardim Público de Beja e não havendo quaisquer pedidos de 
intervenção ou esclarecimentos, foi a proposta colocada à votação e aprovada por 
unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Presente o processo relativo ao procedimento por concurso público para concessão da 
cafetaria da Biblioteca Municipal de Beja José Saramago e não havendo quaisquer pedidos de 
intervenção ou esclarecimentos, foi a proposta colocada à votação e aprovada por 
unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3.8. – Proposta de desvinculação da Rede Portuguesa de Municípios 
Saudáveis;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
A Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, constituída formalmente em 10 de outubro de 
1997, é uma associação de municípios que tem como missão apoiar a divulgação, 
implementação e desenvolvimento do projeto Cidades Saudáveis nos municípios que 
pretendam assumir a promoção da saúde como uma prioridade da agenda dos decisores 
políticos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sustenta-se em princípios e valores que reconhecem o direito à saúde e a universalidade da 
prestação de cuidados de saúde como premissas essenciais à promoção da qualidade de vida 
das populações e ao exercício da cidadania.--------------------------------------------------------------------
De acordo com uma metodologia estratégica de intervenção baseada nos princípios essenciais 
do Projeto Cidades Saudáveis, que são a equidade, a sustentabilidade, a cooperação 
intersectorial e a solidariedade.------------------------------------------------------------------------------------
A sua intervenção tem por base as seguintes linhas orientadoras: Apoiar e promover a 
definição de estratégias locais suscetíveis de favorecer a obtenção de ganhos em saúde; 
Promover e intensificar a cooperação e a comunicação entre os municípios que integram a 
Rede e entre as restantes redes nacionais participantes no Projeto Cidades Saudáveis da OMS; 
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Divulgar o Projeto Cidades Saudáveis, estimulando e apoiando a adesão de novos municípios.--
O Município de Beja aderiu a esta Rede em 13 de setembro de 2017, sendo que como membro 
da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, ficou com o dever de efetuar uma contribuição 
financeira anual, nos termos estabelecidos no artigo 27º, dos Estatutos da mesma, o que, em 
2021, implicou um total de 2.365,35 €, uma quota no valor de 1.576,90 € correspondente a 
0,011% da participação dos municípios, nos impostos do estado à qual se adicionou 788,45 € 
correspondente a 50% do valor da quota, por conta de quotização extraordinária para despesa 
referente, à aliança estabelecida da Rede, à Equipa de Investigação em Geografia da Saúde da 
Universidade de Coimbra, para o desenvolvimento do projeto Atlas de Saúde, acrescendo 
portanto, mais este valor. Segundo a Associação, este projeto tem como objetivo caracterizar 
o estado de saúde nos municípios da Rede, para a criação de uma plataforma de 
conhecimento, com dados georreferenciados e atualizados ao longo dos anos, que se constitua 
como ferramenta de suporte à elaboração do Perfil de Saúde Municipal e da Carta de Saúde 
Municipal, bem como à definição de estratégias políticas municipais.-----------------------------------
Acresce que o Município de Beja, tem uma parceria consolidada com a ULSBA, exemplos, desta 
parceria, são a estreita colaboração na elaboração do Plano Municipal de Saúde, que se 
encontra em fase de elaboração; com as escolas do concelho, cujos projetos no âmbito da 
promoção da saúde são evidentes (destacando-se a título de exemplo o Projeto Lancheira Saudável); 
é investidor social no projeto COM_VIDA, promovido pelo Centro Social Nossa Senhora da 
Graça, cujo objetivo visa a promoção do envelhecimento ativo, da saúde e do bem-estar, 
através da adoção de estilos de vida saudáveis, aos residentes do Concelho de Beja, com mais 
de 65 anos, entre outros, onde é parceiro estratégico e ativo com as entidades locais.-------------
O retorno da participação do Município de Beja, na Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, 
tem vindo ao longo dos anos a resumir-se a: reuniões técnicas descentralizadas, que acarretam 
inúmeros encargos financeiros (pagamento de deslocações, combustíveis e alojamento dos políticos 

e técnicos envolvidos), onde o trabalho realizado, não se reflete a nível concelhio, dado ser 
necessário efetuar, como proposto pelos Técnicos do Município, reuniões, cujo trabalho fosse 
de maior proximidade, através da constituição de grupos concelhios, com realidades mais 
semelhantes, o que nunca teve acolhimento.------------------------------------------------------------------
As dificuldades e a forma de as superar, de uma grande área metropolitana, não se adequam 
ao nosso Concelho; à participação em fóruns e webinars temáticos; à partilha de boas práticas; 
à divulgação das iniciativas dos municípios na página da Rede Portuguesa de Municípios 
Saudáveis; à receção no início de cada ano civil de agendas.-----------------------------------------------
Embora reconhecendo que a Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, seja importante como 
de fórum de partilha de boas práticas e do trabalho em rede, revela-se contudo um encargo 
elevado para o Município, sem retorno algum a nível prático, pelo que somos de parecer que 
se deverá manter a continuidade do trabalho e a dinamização de novas atividades, através das 
entidades e parcerias locais, já estabelecidas e consolidadas, recorrendo quer a recursos 
próprios, quer a financiamentos através de programas governamentais, dado os resultados 
terem maior impacto quando pensando pelos próprios - “Nada sobre Nós, sem Nós” e não 
num formato “tipo pronto-a-vestir”, que apresenta a mesma linha de intervenção, para 
realidades e territórios completamente distintos.-------------------------------------------------------------
Face ao exposto, deverá o Município de Beja, solicitar a sua desvinculação da Rede Portuguesa 
de Municípios Saudáveis.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento, foi a proposta de 
desvinculação da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, colocada à votação e aprovada 
por maioria com doze votos contra da bancada da Coligação Democrática Unitária.-------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) apresentou a seguinte Declaração de Voto:------------------------
“A decisão da CDU de votar contra alicerça-se nos seguintes elementos de informação.-----------
Algumas referências históricas e objetivos definidos:-------------------------------------------------------
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A Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis (RPMS) foi constituída em 10 de outubro de 1997, 
enquanto associação de fins específicos, e desenvolve a sua intervenção tendo por base os 
seguintes propósitos:-------------------------------------------------------------------------------------------------
Promover e intensificar a cooperação e a comunicação entre os municípios que integram a 
Rede e entre as restantes redes nacionais participantes no projeto Cidades Saudáveis da 
Organização Mundial de Saúde (OMS);---------------------------------------------------------------------------
Apoiar e promover a definição de estratégias locais suscetíveis de favorecer a obtenção de 
ganhos em saúde, assumindo a promoção da saúde como uma prioridade da agenda dos 
decisores políticos;----------------------------------------------------------------------------------------------------
Divulgar o projeto Cidades Saudáveis, estimulando e apoiando as causas da saúde.-----------------
Constituição e quadro das relações institucionais a nível nacional da Rede:-------------------------
A RPMS é constituída por cerca de 45 municípios do continente e das regiões autónomas e tem 
ainda como parceiros: Organização Mundial de Saúde; Direção Geral da Saúde; Escola Nacional 
de Saúde Pública e Instituto de Geografia e Ordenamento de Território.-------------------------------
Estão sinalizadas diversas atividades no âmbito da promoção de comunidades saudáveis, 
através do incremento de distintas atividades relativas à promoção de um modo de vida 
saudável na cidade. Esta temática tem vindo a desenvolver-se, sendo inclusivamente 
assinalado o Dia do Município Saudável que se celebra em muitos municípios, na sequência do 
Dia Mundial de Saúde em 7 de abril, data consagrada pela Organização Mundial de Saúde.------
Âmbitos estruturantes de intervenção:-------------------------------------------------------------------------
Há em destaque diversas iniciativas e projetos de intervenção, não só de ordem celebrativa, 
mas também de natureza prática, em termos de planeamento e de ação concreta, destacando-
se a título de exemplo: a promoção de perspetivas associadas à coesão socio urbanística da 
cidade; o reforço da afirmação e competitividade da cidade no contexto da região 
(particularmente em relação às implicações no território da saúde e dos ambientes saudáveis); a 
afirmação e promoção de dinâmicas de modernização do quadro de gestão da saúde, 
promovendo a qualidade dos serviços e a acessibilidade à saúde.----------------------------------------
Atendendo à situação regressiva em que este domínio se encontra ao nível do Concelho de 
Beja e do nosso território de inserção e face à estrondosa quebra demográfica, julgamos que o 
sinal dado de desvinculação do Município de Beja da Rede Portuguesa de Municípios 
Saudáveis não é positivo e oportuno, nem favorece o quadro de defesa da saúde no 
Concelho.”, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

3.9. – Proposta de adesão à Associação de Limpeza Urbana – Parceria 
para Cidades + Inteligentes e Sustentáveis;---------------------------------------------------- 

 
Considerando a relevância da limpeza e higiene urbana para o Município de Beja, propõe-se a 
adesão do município à Associação Limpeza Urbana – Parceria para Cidades + Inteligentes e 
Sustentáveis (ALU).-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Será uma mais-valia para o município estar presente nesta associação visa agregar os vários 
stakeholders da limpeza urbana, desde entidades gestoras, municípios, empresas fornecedoras 
de serviços e equipamentos, entidade reguladora, instituições de ensino e investigação, 
associações ambientalistas, entre outros, numa rede que funcionará não só como think tank 
mas sobretudo como acelerador na implementação de soluções inovadoras.-------------------------
É a primeira associação nacional especificamente dedicada aos temas da limpeza urbana. 
Juridicamente é uma associação sem fins lucrativos que tem como objeto criar e dinamizar 
uma rede de cidades e stakeholders com o propósito de potenciar e promover a limpeza 
urbana, valorizando os serviços e os respetivos colaboradores, através de projetos de inovação 
na abordagem social, na investigação, produção e divulgação de conhecimento em áreas 
relacionadas com o domínio da limpeza urbana, na perspetiva de contribuir para cidades e 
áreas urbanas promotoras da descarbonização, da utilização eficiente dos materiais e da 
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sustentabilidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
As atribuições da Associação consistem na produção e divulgação de conhecimento; promoção 
da investigação, instigando as instituições de ensino e investigação a debruçar-se sobre 
questões da limpeza urbana, fomentar a troca de experiências e ideias entre associados, 
promovendo as melhores práticas no sector, ao nível da tecnologia, da otimização de 
equipamentos, da gestão eficiente e da abordagem aos cidadãos, estimular a definição e 
implementação de indicadores e metodologias inteligentes que contribuam para a melhoria da 
limpeza, qualidade do espaço público urbano, descarbonização e sustentabilidade, entre 
outros, estabelecer contactos e parcerias com entidades nacionais e internacionais, apoiar e 
promover campanhas de cidadania ambiental ou de sensibilização para a limpeza urbana; 
promover e apoiar iniciativas e projetos (nacionais ou internacionais) que possam contribuir para 
o cumprimento dos objetivos da Associação, organizar eventos e promover prémios nas áreas 
da limpeza urbana e emitir notas ou pareceres sobre disposições legais ou outras que possam 
ter influência no desempenho das cidades nas áreas da limpeza urbana.-------------------------------
A inscrição tem uma quota anual para municípios como associado efetivo, com 25.001 a 
100.000 habitantes, no valor 3.500,00 €.------------------------------------------------------------------------
São associados os municípios de Alcochete, Águeda, Alvito, Amadora, Cascais, Castelo Branco, 
Condeixa, Entroncamento, Estarreja, Funchal, Lagoa, Lagos, Loulé, Mafra, Oeiras, Vila Franca 
de Xira, Viana do Castelo, Mafra, Vila da Madalena, Freguesia da Estrela e Freguesa de Santo 
António (concelho de Lisboa) e a empresa municipal de águas e resíduos de Braga – AGERE. Do 
setor privado são associadas as empresas da área: 3drivers, Aquiconsult, Celpur, Contenur, 
Certoma, Enermeter, Every Clean, Formato Verde, Hidrmaster, Lasso eco innovation, Luságua, 
Match Prpfiler, Numatic international, Olimec, Go rate, Resitul, Resopre, Sense finity, Solim, 
Simopeças, Sotkon waste systems, Wast to me.---------------------------------------------------------------
A ALU desenvolve diversas atividades com os seus associados, destacam-se os estudos técnicos 
nomeadamente o “Estudo sobre importância e impacte da limpeza urbana em Portugal” 
realizado em 2021, organização anual do Encontro Nacional de Limpeza Urbana, 
desenvolvimento de campanhas digitais, organização de webinars temáticos, desenvolvimento 
de plano de formação para técnicos, reforço de parcerias estratégicas e de investigação e 
desenvolvimento.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento, foi a proposta de adesão 
do município à Associação Limpeza Urbana – Parceria para Cidades + Inteligentes e 
Sustentáveis (ALU), colocada à votação e aprovada por unanimidade.---------------------------------- 
 

3.10. – Proposta de aprovação de candidatura para apresentação ao 
IFRRU2020 da Reabilitação e Alteração de Edifício sito na Praça da 
República nº 25 a 28;------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 1591, de 21 de março de 2022, do Gabinete de Apoio ao Investimento, no qual dá 
conhecimento que a proposta que se apresenta, relativa à “Reabilitação e Alteração de Edifício 
sito na Praça da República, nº 25 a 28”, constitui objeto de candidatura da Câmara Municipal 
de Beja ao Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbana – IFRRU2020.------
A reabilitação de imóveis degradados na área mais nobre da cidade, para fixação de população 
jovem, propondo rendas controladas, para além de criar uma intervenção física de 
recuperação e valorização do património e da paisagem, permite a fixação de população, 
contribuindo diretamente para potenciar o comércio tradicional e aliciar o turismo.---------------
Os projetos de reabilitação, têm a missão de contribuir para a regeneração urbana do centro 
histórico da cidade, começando por combater alguns dos vastos problemas que se apresentam 
nesta área, nomeadamente o despovoamento, o envelhecimento da população e a 
precaridade do parque habitacional.------------------------------------------------------------------------------

https://www.associacaolimpezaurbana.org/eventos/fn576dq2vp7sv621492rwvu4dq3oq6-gzx23
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Com esta visão e, consciente do grave problema existente, propõe-se a reabilitação de imóveis 
devolutos, propriedade do município, e dar-lhes a componente habitacional como prioridade 
absoluta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O objetivo da proposta é a reabilitação total do edifício, respeitando e sublinhando os seus 
elementos arquitetónicos, através da recuperação intocável da linguagem arquitetónica 
existente, permitindo o posterior arrendamento, com rendas controladas, a jovens com 
dificuldades em arrendar no mercado atual.--------------------------------------------------------------------
Para o imóvel sito na Praça da República, nº 25 a 28 e Rua Dr. Afonso Costa, nº 2 a 12, está 
prevista a instalação de 8 fogos habitacionais, tipologia T1, nos pisos superiores e a 
manutenção da atividade existente no piso 0, com 3 dos espaços destinados a 
comércio/serviços.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara Municipal reconhece a urgente necessidade de agir, pelo que a candidatura deverá 
ser apresentada no primeiro semestre do ano. A reabilitação inclui: execução de projetos de 
arquitetura e especialidades, certificação e avaliação energética, acompanhamento 
arqueológico e respetiva empreitada, fiscalização e segurança em obra, no valor estimado de 
1.218.500,00 € + IVA (um milhão duzentos e dezoito mil e quinhentos euros).------------------------------
Os apoios do IFRRU2020 são concedidos através de empréstimo composto por fundos públicos 
e, pelo menos em 50%, por fundos da entidade bancária, nas seguintes condições: com 
maturidade até 20 anos, sendo a mesma definida pelo banco em função da maturidade mais 
adequada ao projeto em função da previsão temporal da sua rentabilidade; cobertura do 
financiamento pode ir até 100% do valor do investimento, dependendo das necessidades de 
financiamento e análise de risco pelo banco; com período de carência equivalente ao período 
do investimento estimado (período de duração da obra) + 6 meses, com um máximo de 4 anos; 
taxas de juro abaixo das praticadas no mercado para investimentos da mesma natureza. Sendo 
que para aferir o valor específico da taxa de juro aplicável ao pedido de financiamento, o 
candidato enquanto entidade pública, consulta obrigatoriamente as 3 entidades bancárias 
selecionadas, aferindo as melhores condições oferecidas.--------------------------------------------------
O valor global da taxa de juro depende da combinação das várias fontes de financiamento, 
sendo que taxa de juro 0% é aplicável apenas para a parte financiada dos fundos europeus e 
respetiva contrapartida pública nacional.------------------------------------------------------------------------
Os custos inerentes ao financiamento, tais como comissões de análise, de avaliação e de 
gestão do financiamento, são globalmente inferiores aos valores praticados pelo Banco para 
operações similares sem envolvimento do IFRRU2020, sendo os custos associados à contratação 
dos financiamentos, designadamente os associados a avaliação de imóveis, registos e 
escrituras, impostos ou taxas, e outras despesas similares, da responsabilidade do 
beneficiário.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deste modo, propõe-se que a proposta de apresentação ao Instrumento Financeiro de 
Reabilitação e Revitalização Urbana – IFRRU2020, de “Reabilitação e Alteração de Edifício sito 
na Praça da República, nº 25 a 28 em Beja”, a submeter durante o primeiro semestre de 2022, 
seja aprovada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, acrescentou que esta proposta incide sobre o 
edifício conhecido como “Modas Felício” propriedade do Município, o qual foi objeto de 
empreitada há sensivelmente dois anos e meio atrás que foi mal sucedida, isto é, não houve 
qualquer proposta apresentada dentro dos critérios para reabilitação do mesmo. O valor será 
reforçado substancialmente para haver sucesso e para isso tenciona-se recorrer ao IFRRU.-------
Explicou que a opção de não enquadrar este edifício na Estratégia Local de Habitação foi 
porque não se pretende que o mesmo funcione como 1º Direito mas sim para ser utilizado por 
uma população eminentemente jovem/meia-idade, no âmbito do Regulamento existente para 
esse efeito, com uma ocupação rotativa e de renda acessível, disse.------------------------------------ 
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Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento, foi a proposta de 
candidatura para apresentação ao IFRRU2020 da Reabilitação e Alteração de Edifício sito na 
Praça da República nº 25 a 28, colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------- 
 

3.11. – Proposta de atribuição de Medalhas de Mérito Municipal 2022;---- 

 
As insígnias e medalhas municipais destinam-se a distinguir pessoas individuais ou entidades 
coletivas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, que se hajam destacado por serviços 
distintos altamente meritórios duradouramente prestados ao Município ou à população e cujo 
nome, por esse facto, se torne intrinsecamente ligado ao Concelho de Beja. Têm ainda como 
objetivo distinguir, igualmente, qualidades profissionais e de cumprimento do dever revelado, 
no serviço, por funcionários da Câmara Municipal, das Juntas de Freguesia do Concelho, das 
Empresas Municipais e dos membros da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Beja.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, nos termos do artigo 21º do Regulamento Municipal de Insígnias e Medalhas, propõe a 
Câmara Municipal de Beja, a atribuição das seguintes Medalhas de Mérito Social (atribuída a 

pessoas singulares ou coletivas, que desenvolvam a sua atividade social no Concelho, e que no 
desenvolvimento dessa atividade se tenha notabilizado na prática de qualquer ato ou projeto que tenha 

contribuído para a valorização e enriquecimento social na área do Município):--------------------------------
Dr. Jacinto Guerreiro Brito Lança, a título póstumo;---------------------------------------------------------
Dr. José Jacinto Lebre;------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. Francisco Lopes Vasques, a título póstumo;---------------------------------------------------------------
Dr. Luís Carneiro da Fonseca, a título póstumo;---------------------------------------------------------------
Dr. Jorge Rabaça Correia Cordeiro;-------------------------------------------------------------------------------
Dr. António Francisco dos Santos Escoval Lopes, a título póstumo;--------------------------------------
Enfª Florina Bárbara dos Santos;----------------------------------------------------------------------------------
Enfª Maria Florinda Jesus de Almeida;---------------------------------------------------------------------------
Enfª Maria Roselita Paulino Constantino Moreira;-----------------------------------------------------------
Enfª Cristina Maria da Mata Gonçalves;------------------------------------------------------------------------- 
 
Em seguida foi efetuada a chamada nominal dos 32 eleitos presentes que procederam à 
votação por voto secreto.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Depois da votação e não havendo já interferência na expressão da vontade de cada um dos 
eleitos municipais, o senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, deu a seguinte nota 
relativamente aos propostos para medalhas:-------------------------------------------------------------------
Quando se atravessa uma fase que, independentemente da COVID-19 ainda estar muito 
presente, já permite um regresso a regras de normalidade que não se verificavam há mais de 
dois anos, encontrou-se nestes médicos e enfermeiros o espelho daquilo que foi a instalação 
do Hospital de Beja na década de 70 e é uma forma de se homenagear o Serviço Nacional de 
Saúde e o Hospital Joaquim José Fernandes e a sua génese.-----------------------------------------------
Dir-lhe-ão que faltam aqui algumas pessoas, será verdade, mas o pessoal médico e de 
enfermagem aqui proposto são das pessoas que também nessa fase tiveram funções e maior 
relevo e destaque e espelham esses muitos outros que estiveram naturalmente na instalação 
do Hospital e que alguns já foram medalhados isoladamente no passado, nomeadamente o Dr. 
Serrano, o Dr. Covas Lima, o Dr. Flores, o Dr. Apolino, etc., daí não integrarem esta lista, 
portanto, nestas dez pessoas, pretende-se incorporar a profunda homenagem dos órgãos do 
Município de Beja, Câmara e Assembleia Municipal, ao pessoal de saúde presente e passado e 
chamar a importância que o Hospital tem na região e no município, bem como o orgulho dele 
estar em Beja. Foi este o critério que se encontrou, inicialmente o critério era mais estreito de 
homenagear um mais restrito de pessoas mas pensou-se que este fim de pandemia preste a 
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ser decretado pela Organização Mundial de Saúde merece esta homenagem um pouco mais 
ampla, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Depois desta intervenção e da contagem dos votos foram apurados os seguintes resultados, 
sendo a proposta para atribuição de Medalhas de Mérito Municipal para o ano 2022 
ratificada de acordo com os mesmos:---------------------------------------------------------------------------- 
 

Medalha de Mérito Social SIM NÃO BRANCO 

Dr. Jacinto Guerreiro Brito Lança, a título póstumo 19 9 4 

Dr. José Jacinto Lebre 21 8 3 

Dr. Francisco Lopes Vasques, a título póstumo 19 11 2 

Dr. Luís Carneiro da Fonseca, a título póstumo 19 10 3 

Dr. Jorge Rabaça Correia Cordeiro 19 9 4 

Dr. António Francisco dos Santos Escoval Lopes, a título póstumo 20 9 3 

Enfª Florina Bárbara dos Santos 20 9 3 

Enfª Maria Florinda Jesus de Almeida 20 9 3 

Enfª Maria Roselita Paulino Constantino Moreira 20 8 4 

Enfª Cristina Maria da Mata Gonçalves 19 9 4 
 

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 vinte e uma horas, 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 cinco 

abstenções em sessão ordinária realizada 

em 21 de junho de 2022 


