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Ata número quatro, relativa à sessão ordinária da Assembleia Municipal 
de Beja realizada a vinte e um de junho 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, iniciou a 
sessão e deu conhecimento dos pedidos de substituição solicitados pelas eleitas Ana Paula 
Madeira da Silva Delgado (CDU), Patrícia Margarida de Carvalho dos Santos Duarte Loução 
Patriarca (PS) e António Eusébio Penalva Loução (PS), pelos cidadãos a seguir nas listas de 
eleitos da Coligação Democrática Unitária e do Partido Socialista à Assembleia Municipal, 
Edgar dos Santos, Jacinto Manuel Cristina Franco e Maria Helena Chícharo Duarte Baltazar, 
respetivamente, bem como das Presidentes das Juntas de Freguesia de Baleizão (Maria João 

Palma Brissos) e Cabeça Gorda (Maria Lucília Pereira Simão Rosa), pelos seus substitutos legais, 
Cátia Isabel da Cruz Beldroegas e Álvaro Manuel da Silva Nobre, 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, Edgar dos 
Santos em substituição de 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, Jacinto Manuel Cristina Franco em 
substituição de Patrícia Margarida de Carvalho dos Santos Duarte Loução Patriarca, Afonso 
Henrique Rabaçal, Maria Helena Chícharo Duarte Baltazar em substituição de 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, Cátia Isabel da Cruz 
Beldroegas em substituição da Presidente da Junta de Freguesia de Baleizão, Vítor Manuel 
Ramires Morais Besugo como Presidente da Junta de Freguesia de Beringel, Álvaro Manuel da 
Silva Nobre em substituição da Presidente da Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, António 
Francisco Cascalheira Pardal como Presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora das 
Neves, Luís Miguel da Silva Gaspar como Presidente da Junta de Freguesia de Santa Clara de 
Louredo, António Manuel Góis Grade como Presidente da Junta de Freguesia de São Matias, 
Carlos Manuel Castilho Casimiro como Presidente da União de Freguesias de Albernoa e 
Trindade, António Mestre da Silva Ramos como Presidente da União das Freguesias de Beja de 
Salvador e Santa Maria da Feira, Miguel Domingos Condeça Ramalho como Presidente da 
União das Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João Baptista, Nelson Gatinho da Cruz 
como Presidente da União das Freguesias de Salvada e Quintos, Sérgio José Rebolo Bravo 
como Presidente da União das Freguesias de Santa Vitória e Mombeja e Eduardo Luís Casaca 
Pelado como Presidente da União das Freguesias de Trigaches e São Brissos.------------------------- 
 
Estiveram também presentes o senhor Presidente da Câmara, Paulo Jorge Lúcio Arsénio e os 
senhores vereadores(as), Rui Inácio Marreiros, Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino, Vítor 
Manuel Gomes Baia Santos Picado, Maria de Fátima Jacinto do Estanque, Rui Manuel de Sousa 
Eugénio e Nuno Fernando Montes Palma Ferro.--------------------------------------------------------------- 
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Seguiu-se o ponto 1 da ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------- 
 

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

 

1.1. – Apreciação e votação da ata nº 3/2022;------------------------------------------------ 

 
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 3/2022, relativa à sessão ordinária da Assembleia Municipal 
realizada em vinte e sete de abril de dois mil e vinte e dois, que foi aprovada por maioria com 
cinco abstenções.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Assembleia Municipal;------------------------- 
 
O eleito José Pinela Fernandes (CCBJ) apresentou a seguinte Moção:------------------------------------
“O Aeroporto de Beja encontra-se certificado pelo Instituto Nacional de Aviação Civil e é um 
dos quatro aeroportos portugueses que podem receber voos internacionais, podendo ser, 
assim, utilizado para o transporte de passageiros, mas, também, de carga.----------------------------
É urgente rentabilizar-se o Aeroporto através: (1) do empreendimento de Alqueva; (2) da 
estrutura portuária de Sines; (3) das operações da Embraer em Évora; (4) da captação da 
indústria aeronáutica; (5) e do desenvolvimento do turismo no Alentejo.------------------------------
Com vontade política de aposta nesta infraestrutura aeroportuária, seria até possível criar aqui 
uma Zona Franca com características fiscais especiais, onde se praticassem taxas alfandegárias 
reduzidas (para compensar algumas companhias que se queixam das taxas elevadas noutros 

aeroportos).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Aeroporto de Beja dificilmente conseguirá ser um aeroporto complementar ao de Lisboa 
(talvez pudesse ser se houvesse investimento público numa ferrovia de alta velocidade); mas pode ser, 
em caso de necessidade e de sobrelotação dos aeroportos de Lisboa e de Faro, uma excelente 
e útil alternativa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
A própria Assembleia Municipal de Lisboa aprovou, recentemente, a utilização imediata do 
Aeroporto de Beja como “a única alternativa possível para evitar o colapso do acesso aéreo à 
capital”. [aprovado com os votos favoráveis do PS, PSD, PAN, IL, MPT, PPM, Aliança e CDS-PP]------------
A ação política local, nomeadamente através da Câmara Municipal de Beja, deve lutar e 
contribuir para a utilização regular do Aeroporto, atraindo-se pessoas e empresas ao concelho, 
reforçando-se a centralidade de Beja e dinamizando a empregabilidade no concelho.-------------
O Alentejo, como potencial económico, precisa do Aeroporto como polo de desenvolvimento e 
valorização da Região, pois este possui espaço suficiente para uma plataforma logística de 
carga aérea, tendo um elevado potencial como zona industrial.------------------------------------------
O Baixo Alentejo precisa de investimento público, por isso, é importante que se aproveitem, 
desde já, os fundos estruturais estratégicos que Portugal vai receber, para a melhoria das 
acessibilidades, modernização da ferrovia e da rodovia, em equipamentos e infraestruturas, 
fixando as populações e combatendo o despovoamento e o isolamento existentes.----------------
Melhorar as infraestruturas do interior deve ser visto como parte do desenvolvimento 
sustentável, pois Portugal não é só o litoral e Lisboa, devendo existir uma visão integrada que 
reforce a competitividade e a coesão territoriais.-------------------------------------------------------------
Caso seja aprovada, esta moção deve ser enviada ao Presidente da República, ao Primeiro-
Ministro, ao Ministério do Planeamento e das Infraestruturas e divulgada na comunicação 
social.”, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Ana Horta (PS) fez a seguinte Declaração de Voto:-------------------------------------------------
“O Aeroporto de Beja é, conjuntamente com o empreendimento Alqueva e o Porto de Sines, 
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um dos pilares do desenvolvimento económico da nossa região.-----------------------------------------
O Aeroporto de Beja esta a fazer o seu caminho e encontra-se num processo de consolidação 
crescente na vertente industrial, a sua principal vocação, estando atualmente, com os projetos 
já em curso, com a sua capacidade quase esgotada.----------------------------------------------------------
Pode ser, seguramente, uma oportunidade de crescimento para o aeroporto que se traduzirá, 
sem dúvida numa vantagem competitiva para a região. Se é verdade que outras fileiras de 
indústria aeronáutica são um garante de maior sustentabilidade que conduziu já a uma maior 
abertura da VINCI, face à expectativa do aumento da procura para a instalação de empresas, 
não é menos verdade que o transporte de passageiros possa vir, no futuro a ser uma realidade, 
sendo necessário que os passos nesse sentido sejam firmes, seguros e não sujeitos a oscilações 
populistas e movimentos exploratórios da opinião pública visando outros interesses que não 
aqueles que nos devem mover a todos e que passam pela consolidação e crescimento desta 
importante infraestrutura aeroportuária.-----------------------------------------------------------------------
As chamadas pressões políticas são legitimas e porventura necessárias, mas não podemos 
esquecer que a ANA, empresa que explora todos os aeroportos do País, foi privatizada no 
governo do PSD/CDS liderado por Passos Coelho. Ora, sendo uma empresa privada as pressões 
políticas são sempre muito limitadas, contudo, o grupo do Partido Socialista congratula-se com 
todos os alertas e chamadas de atenção para esta região. E eles têm sido feitos pelos nossos 
representantes na Assembleia da República, pelo Presidente da Câmara e de um modo geral 
por todos os atores políticos locais.-------------------------------------------------------------------------------
O Grupo do Partido Socialista congratula-se ainda com o facto de a Assembleia Municipal de 
Lisboa ter aprovado uma recomendação para que o aeroporto de Beja seja alternativa ao 
aeroporto de Lisboa nos meses de maior fluxo aéreo, mas, como já relembrou o senhor 
Presidente da Câmara, em declarações à comunicação social local, o desvio de voos, como já 
aconteceu no passado, para o Terminal de Beja são muito bem-vindos, caso os operadores 
entendam utilizar esta infraestrutura, mas tem que se ter consciência que a mesma tem 
limites, dada a dimensão do terminal e da placa e que todo o processo tem que ser muito bem 
planeado para que não se repita em Beja o que tem vindo a suceder no aeroporto de Lisboa.---
Assim concordamos com a Moção apresentada e votaremos a favor.”, disse.------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) apresentou a seguinte Declaração de Voto:-------------------------
“A forma como o dossier do aeroporto de Beja, sinalizado como projeto estruturante em 1987 
pelos estudos de fundamentação da estratégia de desenvolvimento no âmbito do PDM de 
Beja, posteriormente confirmado pelo Plano Integrado de Desenvolvimento do Distrito de Beja 
em 1991 e finalmente iniciado em 2002, tem sido gerido pelos sucessivos governos da nação e 
os consequentes anúncios e declarações proferidas por distintas instituições e por se reportar 
a um projeto de grande importância para o desenvolvimento regional, lembra uma nota 
famosa do escritor francês do século XIX, Alphonse Karr, que disse “Quanto mais as coisas 
mudam, mais elas se mantêm”.------------------------------------------------------------------------------------
Porque as atuações e intervenções neste e em outros domínios importantes do 
desenvolvimento regional se tem revelado como posturas amorfas que em nada têm 
contribuído para resolver os problemas reais que a nossa, bem como outras regiões do interior 
do país, estão a experimentar em resultado de políticas de meros expedientes, sem 
consequências estruturais, é bom lembrar e com o decorrer do tempo, cada vez se adquire 
mais a convicção que, para se ser bem-sucedidos, devemos ser explicitamente honestos e 
realistas na avaliação da situação. Ser independentes na obtenção de conclusões e claro, ter o 
espírito de que se pode fazer face às dificuldades, o que é muito importante para contrariar a 
inépcia, a subserviência, o conformismo que não deixa de ser uma postura de puro escapismo 
seguidista rumo ao abismo do suicídio na perspetiva de se construir um território 
minimamente sustentável, constituindo a situação geral da demografia o indicador síntese 
mais elucidativo do processo evolutivo que confirma a situação e o rumo em curso da nossa 
região e das regiões do interior do país.-------------------------------------------------------------------------
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De facto, as diferenças e as assimetrias regionais, pese embora a sua supressão conste da 
narrativa política há mais de três décadas e integre os objetivos consagrados na Constituição 
Portuguesa, estão a ser varridos para debaixo do tapete, porque os resultados estão aí e são 
uma evidência indiscutível.------------------------------------------------------------------------------------------
Francamente, as posturas de poder em termos de eficácia parecem uma fachada, porque a 
passerelle política assemelha-se a vagas quase idênticas, com entradas e saídas, enquanto no 
fundo as coisas continuam na mesma. Os verdadeiros interesses das pessoas e do tecido 
económico e social das regiões do interior estão a ser relegados cada vez mais para a periferia 
da governação. Esta desconexão da realidade e das exigências da sociedade conduzirá 
inevitavelmente a um surto de populismo já visível em resultados eleitorais que, por 
arrastamento e em contextos de crise aturado (duradouro), pode, conjugados com outros 
fatores, imprimir dinâmicas regressivas de mudanças socioeconómicas, degradação e até a 
mudanças das elites dirigentes a curto médio prazo. Estas tendências já estão sinalizadas em 
outros países da Europa onde os ciclos estão a apontar para este tipo de cenários. Dizer isto 
não é uma distorção dissimulada e deliberada dos factos, mas antes corresponde à perceção 
da realidade que emerge e se consolida todos os dias. Porque não se pode ou não se quis 
inventar outras receitas, as assimetrias regionais, ao contrário de se dissiparem, os sinais vão 
no sentido de se acentuarem.--------------------------------------------------------------------------------------
A problemática do aeroporto de Beja, não está dissociada deste pano de fundo da política 
portuguesa e até europeia.------------------------------------------------------------------------------------------
Pelas razões invocadas, independentemente das questões de ordem formal que poderíamos 
colocar ao nível do texto apresentado, a nossa preocupação é centrar nos no que de facto é 
essencial e, nesta perspetiva, há consenso em projetar o aeroporto como um 
empreendimento estruturante pelas forças aqui representadas. Por isso, votamos 
favoravelmente a Moção.”, disse.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação, foi a Moção aprovada por unanimidade.-------------------------------------------- 
 
O eleito Manuel Oliveira (CDU) apresentou a seguinte Moção – É urgente mais investimento 
público para Beja:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
“A situação económica e social atual é difícil e reveste-se de particular complexidade. O 
momento exige respostas políticas determinadas e urgentes, sob pena de se agravarem as 
assimetrias regionais e aumentar a dificuldade de tratar a coesão territorial adequadamente, 
dada a maior vulnerabilidade das regiões do interior do País.---------------------------------------------
A Assembleia da República aprovou recentemente o Orçamento do Estado para 2022.------------
Independentemente da perspetiva que possa ser tomada na avaliação de defeitos e virtudes 
do mesmo, há um aspeto que não passa despercebido: este Orçamento do Estado não satisfaz 
as necessidades do distrito em geral e do concelho de Beja em particular.-----------------------------
Face às necessidades que estão identificadas, será muito difícil ao setor público, às empresas e 
aos cidadãos em geral, dar uma resposta que possibilite inverter a tendência de 
empobrecimento da região, de decréscimo demográfico e consequente falta de 
sustentabilidade de um território cada vez mais envelhecido.---------------------------------------------
A melhoria das acessibilidades, a valorização do aeroporto de Beja, o reforço dos cuidados de 
saúde, intervenções nas áreas da educação e da justiça, assim como a simplificação e a 
equidade no acesso aos fundos do PRR, são áreas fundamentais para a região.----------------------
Assim, a Assembleia Municipal de Beja reunida em sessão ordinária de 21 de junho de 2022, 
vem solicitar ao Governo que defina como prioritárias, para a região de Beja, as seguintes 
medidas políticas:------------------------------------------------------------------------------------------------------
Que o IP8 não fique apenas pela repavimentação do traçado atual e construção das variantes a 
Figueira de Cavaleiros e Beringel, mas que seja retomada a intenção de construção de novo 
traçado em formato de autoestrada.-----------------------------------------------------------------------------
Que seja exercida pressão política sobre ANA e VINCI, no sentido do aproveitamento efetivo do 
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aeroporto de Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Que os fundos do PRR contemplem a nossa região de forma mais efetiva e com maior 
equidade, face a outras regiões do País.-------------------------------------------------------------------------
Simplificação, na medida do possível, no acesso aos fundos de financiamento do PRR, por parte 
das PME’s.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Que o Governo decida avançar com a construção imediata da segunda fase do Hospital José 
Joaquim Fernandes, em Beja e em simultâneo que haja um reforço na contratação de 
profissionais de saúde.------------------------------------------------------------------------------------------------
A eletrificação da linha do Alentejo não pode ser empurrada para futuro longínquo. Deve ser 
uma decisão a executar no imediato, pela importância que tem para a região.-----------------------
A ser aprovada, a presente moção deverá ser enviada ao Ministério das Finanças, Ministério da 
Economia, ao Ministério das Infraestruturas e da Habitação, ao Ministério da Coesão 
Territorial, bem como aos grupos parlamentares e deputados únicos, com assento na 
Assembleia da República.”, disse.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito Vítor Hugo Rego (PS) fez a seguinte Declaração de Voto:----------------------------------------
“Apesar do Partido Socialista acompanhar as preocupações refletidas pelo eleito Manuel 
Oliveira na sua Moção, importa dizer que o Partido Socialista também tem envidado todos os 
esforços para dar resposta a estas solicitações, apesar de, como todos nós sabemos, vivemos 
num período de grande incerteza económica para além de termos acabado de atravessar uma 
pandemia. No entanto, convém não esquecer que desde a eletrificação da rede ferroviária, 
que já está em estudo, e desde a questão da repavimentação e do estudo para as 
acessibilidades rodoviárias, tudo isso faz parte, não só do caderno de preocupações como do 
caderno de encargos que o Partido Socialista tem desenvolvido ao longo deste mandato.--------
Portanto, apesar de nos revermos nas preocupações que são fundamentalmente também 
nossas e para as quais temos apresentado soluções, o grupo do Partido Socialista na 
Assembleia Municipal não se revê na forma como as mesmas foram elencadas, contudo, irão 
votar favoravelmente esta Moção face ao princípio de que ela se reveste.”, disse.------------------ 
 
Colocada à votação, foi a Moção aprovada por unanimidade.-------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 

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

 
O senhor António Revês referiu que a sua intervenção se prende com um pedido de 
esclarecimento e, simultaneamente, em prestar também outro esclarecimento adicional aos 
senhores deputados municipais.-----------------------------------------------------------------------------------
Como é sabido o Município de Beja fez recentemente uma candidatura à Direção-Geral das 
Artes – Rede de Cineteatros, que foi rejeitada. Pessoalmente, considera dever um 
esclarecimento às pessoas porque julga que a informação veiculada e as justificações 
apresentadas não foram completas e por ventura também não foram entendidas nem 
compreensíveis por parte dos eleitos.----------------------------------------------------------------------------
Numa reunião, dia 05 de maio de 2001, com a senhora Ministra da Cultura e o Diretor Geral 
das Artes, foi apresentado em Beja, um pré-projeto, porque ainda não existia a candidatura a 
essa mesma Rede de Cineteatros e foi dito ao senhor Presidente e às pessoas presentes nessa 
reunião, nomeadamente a Companhia de Teatro Lendias d’Encantar e alguns técnicos do 
município, que um dos objetivos desta candidatura, para além de permitir uma programação 
em rede em todo o território nacional, serviria precisamente para duplicar os apoios às 
estruturas já com o apoio sustentado por parte da Direção-Geral das Artes, tendo sido dado o 
exemplo específico da Lendias d’Encantar como a entidade que deveria ser parceira e que 
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deveria beneficiar de duplicação, uma vez que, no concelho de Beja, é a única estrutura que 
tem um apoio sustentado. Na altura, apesar das discrepâncias e das divergências que têm 
nalguns pontos com o Município, foi extremamente simpático e cordial, pelo que a sua reação 
foi de dizer com naturalidade, que sendo a Lendias d’Encantar parceira há muitos anos do 
Município não seria por esta candidatura que iria ser mais ou menos parceira, ou seja, a lógica 
de cumplicidade e de parceria que tem dado ao longo dos anos seria idêntica, embora muitas 
vezes isso não aconteça por parte do Município.--------------------------------------------------------------
Quando abriu a candidatura e por ser a primeira vez que alguns dos técnicos estavam a fazer 
candidaturas diretas à Direção-Geral das Artes, disponibilizou-se pessoalmente para colaborar 
e ajudar na elaboração da mesma, tendo em conta a experiência de 25 anos que tem nesta 
matéria, e por considerar uma mais-valia disponibilizou-se também em integrar todas as suas 
atividades na dita candidatura, como o Festival Internacional de Teatro do Alentejo, as 
residências artísticas que fazem, as suas criações, o Festival das Marias, etc.. Logo nesse dia e 
nos dias seguintes à reunião com a senhora Ministra foi-lhe dito várias vezes, “então vamos ter 
que nos entender, não? Comentário que nunca chegou a perceber qual seria o alcance do 
mesmo porque a Lendias d’Encantar sempre se quis entender com o Município. À medida que 
o tempo foi passando e que as indicações que vinham por parte do ministério que levaram 
muitos municípios, de forma errada, a concluir que as candidaturas eram um ponto assente e 
que a grande maioria iam ser aprovadas, Beja foi sendo relegada para segundo, terceiro, 
quarto, quinto plano, de forma a que apenas foi integrada cerca de 15% da atividade da 
Lendias d’Encantar nessa mesma candidatura. Ora, o resultado foi o que todos conhecem e foi 
triste, a candidatura de Beja foi a menos votada dentro do patamar a que concorreu e na ata 
do júri, em todos os itens, a apreciação foi extremamente negativa. Uma das razões pelas 
quais a candidatura foi recusada foi precisamente não ter a Lendias d’Encantar como um 
parceiro estratégico, porque nem o item nem o artigo que obrigava o Município a ter pelo 
menos 15% da programação com estruturas apoiadas e apoio sustentado, foi cumprido, coisa 
que poderia ter feito facilmente através de uma parceria com a Lendias d’Encantar. Não 
percebeu esta opção e os resultados, ao contrário das afirmações do senhor Presidente na 
altura quando disse que quem ficou mais prejudicado foram os artistas, pensa precisamente o 
contrário, ou seja, quem ficou mais prejudicado com esta recusa da candidatura de 
800.000,00 €, foi o Município de Beja, foi a programação do Pax-Júlia Teatro Municipal e a 
população do concelho que se viu privada de mais e melhor programação e das verbas que 
poderiam ser disponibilizadas para aumentar a atividade artística e cultural do concelho.--------
Fez esta primeira introdução para explicar o pedido de esclarecimento, porque pelos vistos o 
Município não aprendeu e está em vias de cometer novamente o mesmo erro. A Lendias 
d’Encantar está a elaborar, neste momento, até dia 29, a sua candidatura aos apoios 
quadrienais do Ministério da Cultura e solicitaram uma declaração de parceria ao Município 
Beja, documento que vai balizar a relação entre as duas entidades durante os próximos quatro 
anos e que também, numa futura candidatura novamente à Rede de Cineteatros, 
possivelmente ainda este ano, servirá para a candidatura do Município, ou seja, se não existia 
uma parceria estratégica robusta com a Lendias d’Encantar na última candidatura que fez com 
que a mesma fosse recusada, possivelmente a próxima candidatura do Município será 
recusada também precisamente por este facto que, quer se queira quer não ou goste-se ou 
não, imagina que não será da preferência do senhor Presidente, é a única estrutura com apoio 
sustentado, não existe outra infelizmente.----------------------------------------------------------------------
Ontem teve a informação de que o Município de Beja estava disponível para apoiar 
financeiramente com 40.000,00 €. Ora, senhor Presidente, a não ser pela cegueira e pela 
intencionalidade de prejudicar a candidatura da Lendias d’Encantar, não consegue entender o 
valor total do apoio que será concedido em 2023, no valor de 50.000,00 € (40.000,00 € de apoio 

à atividade regular e 10.000,00 € de apoio ao FITA – Festival Internacional de Teatro do Alentejo), 
segundo o orçamento aprovado e a duplicação do apoio às estruturas de 25% em 2022 e os 
75% restantes em 2023, ou seja, a vontade do Município em ter uma parceria com a Lendias 
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d’Encantar é tal e tão grande que até retira da declaração 10.000,00 € já atribuídos. Com esta 
atitude do Município de Beja, de não ser um parceiro estratégico e de elaborar uma parceria 
robusta com a Lendias d’Encantar que está a fazer uma candidatura de 2.400.000,00 €, em que 
o apoio do Município não chega a 10%, correm o risco de ter uma candidatura mais fraca do 
que outros colegas de outras companhias do país, tendo em conta que se trata de um 
concurso nacional.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Para que se perceba a discrepância de pontuação, o Município de Beja na sua candidatura teve 
65 ou 67%, a Lendias d’Encantar teve 83%, prova que a qualidade da sua candidatura está 
muito acima e por isso não percebe porque é que o Município teima, quer em prejudicar a 
estrutura Lendias d’Encantar, quer em prejudicar-se a si próprio numa futura candidatura que 
venha a realizar este ano ou no próximo e é este esclarecimento que gostava de obter, disse.--- 
 
O senhor José Filipe Murteira referiu que a sua intervenção não é uma questão ao executivo 
nem à Assembleia Municipal mas um apelo e fá-lo por entender que a Assembleia e a Câmara 
Municipal, sendo os órgãos políticos mais importantes do concelho, têm uma responsabilidade 
acrescida em todas as áreas. Na ficha que entregou à senhora Presidente o assunto que 
inscreveu foi “edifício público” e o edifício público é exatamente este onde nos encontramos 
que, neste momento, é uma vergonha para a cidade e para o concelho de Beja.---------------------
Esta janela aqui ao lado, esteve aberta durante quatro dias na semana do feriado municipal. 
Passa aqui diariamente várias vezes por dia, uma vez que reside a cem metros e, há uns meses, 
a janela do antigo gabinete do Governador Civil, esteve aberta durante umas duas ou três 
semanas e acha que foi a intervenção do vereador Rui Eugénio, que o contatou pessoalmente, 
que fez com a que a mesma fosse fechada. O edifício está a cair de podre, passa aqui ao jardim 
público e vê turistas nacionais e estrangeiros a olhar para o mesmo que, neste momento, está 
cheio de dejetos de animais, as paredes estão a cair, no interior parece que o problema 
também se não é pior é pelo menos igual, pelo que de facto devia de haver uma intervenção 
forte, quer da Câmara quer da Assembleia Municipal, no sentido de sensibilizar o Governo, e 
aqui não fala nos Ministérios da Administração Interna, das Infraestruturas e das Finanças, que 
têm serviços aqui, mas do próprio Primeiro-Ministro, se for preciso, para que digam muito 
assertivamente, que não aceitam na cidade de Beja um edifício nestas condições. Considera 
que há uma obrigação política destes dois órgãos em se manifestarem junto de quem tem de 
resolver o problema, no Orçamento de 2023 se possível, de modo a haver uma intervenção 
porque qualquer dia este edifício, datado de 1928, cai. Quando havia Governador Civil 
provavelmente era ele quem exercia essas funções e que tinha a responsabilidade política 
sobre o edifício, neste momento parece terra de ninguém, funcionam aqui vários serviços, se 
calhar empurram uns para os outros e o edifício está como está.-----------------------------------------
Referiu também que não costuma assistir às reuniões da Câmara Municipal, até por uma 
questão de horário, mas como cidadão que gosta de estar informado lê as atas das mesmas e, 
numa delas, de 18 de maio, salvando o erro, foi abordado o assunto referido na intervenção 
anterior da candidatura à Direção-Geral das Artes sobre o qual não irá falar mas, há um aspeto 
que, senhor Presidente com toda a estima pessoal que têm, gostaria de corrigir disse, 
nomeadamente, quando é referido numa intervenção que o Pax-Júlia sempre funcionou sem 
candidaturas. Provavelmente, por ter sido uma resposta a dois vereadores da oposição foi no 
contexto da discussão, mas de facto e como mero esclarecimento, até porque participou 
diretamente em três candidaturas enquanto técnico funcionário da autarquia durante alguns 
anos, informou que em 2006, todos os teatros que foram construídos ou reconstruídos pelo 
programa da Rede de Teatros, candidataram-se ao Plano Operacional da Cultura, recebendo o 
Pax-Júlia 150.000,00 €, que correspondeu a 75% das despesas elegíveis e, a apreciação da 
entidade gestora, foi que tinham sido cumpridos todos os objetivos. Só para os eleitos terem 
ideia, apenas um espetáculo foi anulado e do ponto de vista financeiro foi super rigoroso e não 
houve qualquer derrapagem.---------------------------------------------------------------------------------------
Em 2008 e 2009, foram duas candidaturas ao InAlentejo, uma conjuntamente com Portalegre 
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e Faro e outra com seis municípios da região que pensa, uma vez que só participou na 
elaboração e no acompanhamento do primeiro ano de funcionamento e entretanto saiu da 
autarquia, terem cumprido também os seus desígnios, portanto, senhor Presidente, era só 
esta correção se lhe permite que de facto já houve três candidaturas com sucesso, neste caso, 
a fundos comunitários, disse.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora Presidente da Assembleia Municipal, relativamente à primeira parte da intervenção 
do senhor José Filipe Murteira e às preocupações manifestadas sobre este edifício, referiu que 
acompanham completamente essas preocupações há bastante tempo.--------------------------------
Ontem mesmo, realizou-se uma Conferência de Líderes e esse assunto veio à discussão, mas é 
como disse, como funcionam aqui vários serviços, na prática, o edifício não é de ninguém, é do 
Estado. Neste momento estão a ser envidados esforços para se realizar uma reunião ou em 
Lisboa ou trazendo um membro da tutela aqui para apreciar in loco o estado do edifício que se 
degrada de ano para ano e que envergonha de facto a cidade.--------------------------------------------
No Inverno são visíveis os danos causados pela chuva e sem as intervenções de fundo 
necessárias, nomeadamente em termos da cobertura do edifício, não se consegue intervir a 
nível do interior.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Da parte da Assembleia Municipal, da sua parte e concretamente da Câmara Municipal a 
preocupação existe e, em conjunto, irão tentar encontrar uma solução para este edifício, 
disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara deu a seguinte nota relativamente ao esclarecimento 
solicitado pelo senhor António Revez:----------------------------------------------------------------------------
Em, primeiro lugar, disse que a Câmara Municipal de Beja gostaria de ter visto a candidatura 
aprovada porque trabalha nesse sentido e naturalmente quando se apresentam candidaturas 
há sempre duas possibilidades, ou são aprovadas ou não, e a do Município de Beja não foi, 
mas também não fica preso na linha do tempo, levanta-se, olha para a frente e tentará fazer 
melhor numa próxima ocasião.-------------------------------------------------------------------------------------
Referiu que esta foi a primeira candidatura da Câmara Municipal de Beja em cinco anos que 
não foi aprovada e, portanto, a taxa de aprovação é de excelência. Reconheceu, contudo, que 
a Câmara Municipal terá de fazer algum caminho no futuro, mas tem de fazer se as 
candidaturas abrirem novamente e, pessoalmente, não tem a certeza que o António Revez 
tem. Mais, o prejuízo da candidatura não é de 800.000,00 €, no limite, se não voltar a abrir nos 
próximos quatro anos e se Beja não voltar a concorrer, é de 400.000,00 €, porque os outros 
50% eram um financiamento direto do orçamento da Câmara Municipal de Beja, portanto, 
impõe-se também esta correção absolutamente fundamental.-------------------------------------------
Depois, não transformará a Assembleia Municipal num tribunal, esteve vinte anos desse lado, 
está há quase cinco deste e a versão que os serviços partilharam consigo sobre a forma como a 
candidatura foi construída e as conversas mantidas com a Lendias d’Encantar não são 
coincidentes com as que o António Revez aqui trouxe. São de facto versões completamente 
diferentes e completamente opostas sobre o mesmo assunto.--------------------------------------------
Disse que naturalmente a Câmara Municipal de Beja tomou nota da sua intervenção, sabem 
que as Lendias d’Encantar são de facto a única entidade financiada pela Direção-Geral das 
Artes, com sede no concelho de Beja e, portanto, isso será tido em atenção.-------------------------
Sobre a questão da duplicação do orçamento para a Cultura no futuro próximo, porque pode 
haver algum mal-entendido ou alguma coisa que não tenha sido bem esclarecida por parte de 
quem tentou esclarecê-lo, informou que a duplicação é da verba e é sobre a verba 
orçamentada em 2021, portanto, não foi aprovado nenhum orçamento multianual de apoio às 
entidades desportivas e culturais. Naturalmente que há um mapa de obras plurianuais, como 
os mercados, as piscinas e outras, mas o apoio às coletividades é de caráter anual e está no 
orçamento específico de cada um dos anos e esta Câmara Municipal não trabalha com base 
em previsões futuras que podem não se concretizar e também não pode passar uma carta de 
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conforto ou de candidatura à Lendias d’Encantar com o dobro do valor daquilo que tinham 
este ano sem saber se para o ano vai haver candidaturas ou não e se o orçamento para a 
companhia vai duplicar ou não, porque o que duplica é o bolo total da cultura e não 
necessariamente aquilo que cada uma das entidades individualmente e que são financiadas 
pelo município recebem. Com estes pressupostos todos, não se sentia confortável em passar 
uma carta que não corresponde à verdade e àquilo que a Lendias d’Encantar efetivamente 
recebe em termos de valores económicos, FITA e apoio regular e ao apoio que também recebe 
associado às ocupações gratuitas dos espaços do município, em que por exemplo, para o FITA, 
o custo dos dez dias de ocupação, se fosse pago, embora não seja nem nunca será, seria de 
15.000,00 €. Se no futuro, em 2023, as condições se alterarem, poderá rever e aliás se 
houvesse a certeza que iriamos ter uma candidatura apoiada com 70.000,00 €, 35.000,00 € do 
município e 35.000,00 € da Direção-Geral das Artes, garante que avançaria de certeza, o 
problema é que a Câmara Municipal não tem a certeza que o António Revez tem e portanto 
não pode trabalhar com base nela.--------------------------------------------------------------------------------
Disse que o executivo da Câmara Municipal nada tem contra a Lendias d’Encantar, nem contra 
a CADAC nem contra a Arte Pública, e aproveitou para lhe dar uma boa notícia, 
nomeadamente, que fechou no dia 31 de maio a segunda possibilidade das associações do 
concelho se candidatarem aos apoios regulares, a primeira fase fechou no dia 31 de março, e 
agora o prazo vai ser alargado até o dia 31 de julho porque há 11 entidades, entre as quais a 
CADAC e a Lendias d’Encantar, que ainda não completaram respetivos processos para os apoios 
regulares da Câmara Municipal de Beja, ou seja, terá mais dois meses para completar este 
processo e receber mais 25.000,00 € senhor António Revez.----------------------------------------------- 
 

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);-------------------------------------------- 

 
O eleito Bernardo Nascimento (CCBC) interpelou o senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Beja, em nome do grupo do Consigo Beja Consegue na Assembleia Municipal, sobre a situação 
da abertura da piscina municipal descoberta.------------------------------------------------------------------
A obra de requalificação foi adjudicada em junho de 2020, com um prazo previsto de 
conclusão de 12 meses. A obra iniciou em julho de 2020, deveria ter sido concluída em julho 
de 2021, se tivessem sido cumpridos todos os prazos. Só que passado aproximadamente um 
ano do final da obra previsto, a mesma ainda não se encontra concluída.------------------------------
Senhor Presidente, afinal, quando é que a obra está terminada? Os munícipes de Beja vão ter a 
piscina aberta este verão? A que se deve este atraso tão significativo?---------------------------------
Se lhe permite, relembrou as suas palavras proferidas em junho de 2020, sobre este tema e 
citou:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“A obra poderia avançar mais tarde mas isso implicaria que em 2021 o equipamento estivesse 
fechado. A opção foi encerrar este ano, tendo em conta também a situação de pandemia que 
vivemos.”, fim de citação.--------------------------------------------------------------------------------------------
Pois bem, estamos em 2022 e infelizmente parece que o equipamento se irá manter 
encerrado. Apesar de compreenderem o atraso da obra pelos motivos que todos sabem, 
consideram inadmissível um atraso de mais de um ano em relação ao previsto para a 
conclusão da mesma, disse.-----------------------------------------------------------------------------------------  
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) deixou uma nota relativa a um conjunto de questões que o 
grupo da Coligação Democrática Unitária endereçou ao senhor Presidente da Câmara, no dia 
28 de fevereiro relacionadas com a gestão do parque habitacional da autarquia.--------------------
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Essas questões não foram respondidas mas há uma referência efetiva na informação da 
atividade municipal que presume ser elaborada com base nos relatórios técnicos que 
correntemente são feitos. Dado que a resposta é de ordem mais técnica e menos política, e 
dado que há um conjunto de informação que não tiveram tempo de analisar e que lhes 
suscitam outro tipo de questões, reservar-se-ão para se pronunciarem concretamente sobre 
este assunto na próxima sessão, disse.--------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da União de Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João Baptista, 
Miguel Ramalho (CDU) deu conhecimento que ontem recebeu o último contato de muitos 
anteriores de uma moradora no bairro da cooperativa, no qual expôs o problema de ter 
piolhos de pombos em casa. O filho, de poucos anos, que frequenta o pré-escolar, está com 
graves problemas a esse nível, não vai à escola e a freguesa veio perguntar o que é que a Junta 
podia fazer e se o miúdo deveria ou não ir à escola porque a situação podia ser contagiosa. 
Naturalmente que não sendo técnicos de saúde, e mesmo que o fossem não seria nessa 
função que estariam a ser abordados, transmitiram que seria melhor a senhora contatar a 
enfermeira ou o médico de família. Em novembro, a União de Freguesias colocou ao Município 
a necessidade de uma intervenção de controlo da população de pombos em pontos da cidade 
sugerindo, na altura, que fosse envolvido um conjunto vasto de entidades. Foi-lhes dito que o 
Município estava a preparar um plano de intervenção e quando o mesmo estivesse definido 
daria conhecimento à Junta tal como às outras entidades. Assim, perguntou qual o ponto da 
situação relativamente a esta matéria, uma vez que já se passaram oito meses e a situação 
tende a agravar-se.----------------------------------------------------------------------------------------------------
A segunda questão que colocou ao senhor Presidente prende-se com os arruamentos no 
Penedo Gordo, questão que têm vindo a colocar desde dezembro várias vezes desde essa data. 
A 03 de março, quando reuniram com a Câmara Municipal, foi-lhes transmitido que a situação 
era conhecida, que a intervenção seria feita mas sem compromissos de data. Posteriormente, 
quer o senhor vereador do “Beja Consegue”, quer os senhores vereadores da Coligação 
Democrática Unitária deslocaram-se ao local, a convite da Junta de Freguesia, e tomaram 
conhecimento, se é que já não conheciam, antes do agravamento galopante da situação numa 
localidade que é só a terceira de maior dimensão em termos rurais no concelho e que em nada 
dignifica o Município, pelo que gostava de saber o que é que está previsto e para quando uma 
vez que estamos no início do Verão, disse.---------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Maria da Fé Carvalho (CDU) informou que os eleitos da CDU tiveram conhecimento que 
os passes escolares dos alunos residentes nas comunidades rurais que se deslocam em 
transporte escolar para Beja deixaram de ser válidos (gratuitos) desde a passada quinta-feira. 
Acontece que os alunos do 9º, 11º e 12º ano, estão a realizar ainda as provas de final de ciclo e 
os exames e, para esse efeito, estão a pagar o bilhete do autocarro porque já não têm o passe 
válido. Ora, sendo da responsabilidade da autarquia a questão dos transportes escolares, 
perguntou que medidas estão a ser tomadas para a resolução desta situação, disse.--------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara referiu que iria responder a algumas das questões que foram 
colocadas e passará depois aos seus vereadores para responder às restantes registando a 
referência que o senhor deputado municipal Miguel Quaresma fez sobre o parque habitacional 
para também irem repescar aquilo que lhes terá sido pedido em fevereiro e poderem 
responder até à próxima assembleia.-----------------------------------------------------------------------------
Relativamente à exposição apresentada pelo senhor deputado Bernardo Nascimento sobre a 
piscina municipal, referiu que tem toda a razão mas acredite naturalmente que as pessoas 
mais aborrecidas pelo que se está a passar são as que compõem o executivo em permanência, 
aliás, já o disse repetidas vezes, que não pode prometer nem assumir o compromisso que a 
piscina abra este ano mas tudo fará para que isso ainda seja uma realidade. Fez uma correção 
de pormenor que não influencia a situação da piscina abrir ou deixar de abrir, nomeadamente, 
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que o estaleiro começou a ser instalado em junho 2020 e a obra não começou em julho, 
começou em agosto.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou que este executivo elaborou o projeto, fez a candidatura, conseguiu o 
financiamento e teve, sem querer ser juiz em causa própria, muito mérito talvez, mas a 
execução que era para ter ficado pronta substancialmente mais cedo não ficou, por 
dificuldades materiais, pontualmente, para além da necessidade de deslocar um PT (posto 

transformação) que inicialmente não estava projetado e que consumiu um conjunto de meses 
muito significativos, ou seja, houve um conjunto de circunstâncias que nos trouxeram até aqui. 
A obra tem sido acompanhada de perto, está a ficar substancialmente mais cara do que se já 
tivesse terminado anteriormente porque as revisões de preços, que são a parte não 
financiada, estão em valores muito elevados, dando como exemplo a última efetuada sobre a 
qual a Câmara Municipal teve de pagar 162.000,00 €, que obviamente, também não é do 
agrado do executivo mas, em termos de obra a piscina estaria pronta para, eventualmente, 
abrir em agosto, não obstante, falta uma questão fundamental para esse efeito, 
nomeadamente, a certificação elétrica por parte da E-REDES e a certificação da Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção Civil. Se eventualmente as certificações forem rápidas e 
correrem bem, a piscina poderá, no limite, ainda abrir neste verão, se alguma das certificações 
tiver parecer negativo, dificilmente abrirá, portanto, o ponto de situação é este, sempre o 
partilhou, nunca procurou esconder nada sobre as piscinas, as dificuldades são as que são e se 
quiserem atribuir a culpa ao Município cá estarão, têm as costas largas e servem para isso 
também, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros, relativamente à questão dos pombos e como foi falado na 
reunião que mantiveram com a Junta de Freguesia, deu conhecimento que o procedimento 
concursal neste momento está concluído e vai ser colocado em prática assim que o prestador 
de serviços estiver disponível para o efeito. Tomaram também boa nota da disponibilidade, 
quer do senhor Presidente da Junta, quer de outras entidades que têm este problema em 
mãos para se associarem e encontrar-se uma solução. Explicou que, no fundo, aquilo que se 
fez foi contatar outras cidades com problemas da dimensão do nosso e que já foram mais 
graves para perceberem exatamente quais foram as técnicas utilizadas. Foi contatada 
igualmente a comunidade columbófila local que deu um grande apoio e também algumas 
pistas, colocando o veterinário da própria Federação à disposição da autarquia, pelo que 
presentemente existe um pacote de intervenções diferentes que será colocado rapidamente 
no terreno. Não se conseguiu fazer antes porque em termos de contratação pública ainda não 
foi possível mas é um problema que preocupa e que obviamente se pretende colocar em 
prática no mais curto espaço de tempo.-------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos arruamentos do Penedo Gordo, como o senhor Presidente da Junta 
também disse, e muito bem, o executivo tem um conhecimento claro da situação em que os 
mesmos se encontram, esses como outros que existem um pouco por todo o concelho de Beja 
e, portanto, não assumem nenhuma data nem nenhum compromisso, tal como não costumam 
fazer nas outras intervenções que são realizadas. As intervenções são avaliadas muitas vezes 
não só em termos da antiguidade, mas também em termos da perigosidade, da 
operacionalidade, da disponibilidade de materiais e de recursos humanos, pelo que diria que 
havia um problema se o mesmo não tivesse identificado o que não é o caso. Agradeceu 
também o convite para visitar a localidade que foi extensível aos outros vereadores mas o 
“executivo” como está todos os dias no terreno, conhece bem esses problemas. De qualquer 
forma obviamente que está disponível para visitar a localidade noutras questões sempre que 
para isso forem solicitados. Vai ser feito? Vai. Quando é que vai exatamente ser executado o 
dia e a hora? Os serviços têm a sua programação interna e no momento adequado fará nota 
dessa intervenção porque o Município tem as suas equipas de pavimentação a trabalhar neste 
momento num acesso ao bairro das Flores, que era uma questão muito antiga e que durante 
muito tempo foi pedida por um conjunto de pessoas, não serão obviamente tantas como no 
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Penedo Gordo, mas merecem toda a atenção e toda a consideração, e portanto, seguindo 
aquela que é a programação das pavimentações chegar-se-á com certeza ao Penedo Gordo, 
assume-o sem problema nenhum, como a todas as outras localidades a seu tempo e assim que 
for possível, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino, relativamente à questão colocada pela deputada 
municipal Maria da Fé Carvalho, deu conhecimento que não tem qualquer indicação a esse 
nível. Como é sabido a Câmara Municipal desde o anterior mandato assume integralmente o 
custo dos passes desde o 1º até ao 12º ano pelo que solicitou à senhora deputada se lhe podia 
dizer qual foi fonte de onde surgiu essa informação e se tinha dados concretos que lhe 
pudesse fazer chegar, disse.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Maria da Fé Carvalho (CDU) informou que foram contatados por alguns pais de 
algumas localidades, uma vez que o ano letivo terminou na quinta-feira mas que há alunos que 
ainda estão a fazer no caso do 9º ano as provas finais de ciclo e no caso do 11º e 12º ano os 
exames, que tiverem de pagar bilhete porque o passe não está válido. Têm conhecimento 
também de uma pessoa que se deslocou à Rodoviária e foi-lhe transmitido que o passe era só 
válido até quinta-feira e que agora tinha que pagar bilhete, aliás, ainda hoje, alunos da 
freguesia de Baleizão, tiveram que pagar bilhete para virem fazer os exames, é a informação 
que têm, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi dito pela senhora vereadora Marisa Saturnino, como referiu há pouco, que a autarquia não 
têm nenhum dado em concreto sobre esse aspeto, o passe é gratuito, portanto, se assim foi, 
essas pessoas deverão entrar em contato com o Serviço de Educação para poderem ser 
ressarcidas porque o valor dos passes está garantido até o término das aulas, aliás, têm até 
cedido alguns transportes para os alunos das freguesias rurais vir a Beja fazer as provas de 
aferição mas relativamente a alunos do terceiro ciclo não têm esse conhecimento pelo que 
deveriam os pais dos mesmos ter-se dirigido ao Serviço de Educação da Câmara para se 
averiguar junto da Rodoviária o que é que se passa.----------------------------------------------------------
Sugeriu ainda à senhora deputada municipal que se tiver conhecimento de quem são essas 
pessoas, faça chegar essa informação por escrito para o e-mail geral da Câmara para se tentar 
resolver o assunto com a Rodoviária e se for necessário ressarcir as pessoas do valor do 
bilhete, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção ou esclarecimento passou-se ao ponto seguinte.----- 
 

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

 
Nos termos do artigo 75º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, com as alterações que lhe 
foram introduzidas, os municípios, as entidades intermunicipais e as suas entidades 
associativas, devem apresentar contas consolidadas com as entidades detidas ou participadas. 
O Grupo Autárquico é composto por um município, uma entidade intermunicipal ou uma 
entidade associativa municipal e pelas entidades controladas, de forma direta ou indireta, 
considerando-se que o controlo corresponde ao poder de gerir as políticas financeiras e 
operacionais de uma outra entidade a fim de beneficiar das suas atividades.-------------------------
Deverão ainda ser consolidadas, na proporção da participação ou detenção, as empresas locais 
que, de acordo com o artigo 7º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, última versão atualizada 
Lei nº 2/2020, de 31 de março, integrem o setor empresarial local e os serviços 
intermunicipalizados, independentemente da percentagem de participação ou detenção do 
município.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Aplica-se também o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas 
(SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de novembro, nomeadamente a 
Norma de Contabilidade Pública 22 Demostrações Financeiras Consolidadas e Norma de 
Contabilidade Pública 26 Contabilidade e Relato Orçamental.---------------------------------------------
As Demonstrações Financeiras consolidadas devem ser elaboradas e aprovadas pela Câmara 
Municipal, de acordo com o estabelecido no artigo 76º da Lei nº 73/2013, e submetidas à 
apreciação da Assembleia Municipal no mês de junho do ano seguinte àquele a que respeitam, 
sendo posteriormente publicitada de harmonia com o previsto no artigo 79º da mesma lei.----
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.-------------------------------------------------------------
Grupo Municipal e perímetro de consolidação: O perímetro de consolidação do Município de 
Beja engloba, para além do próprio Município, as seguintes entidades: Município de Beja 
(entidade mãe); EMAS, Empresa Municipal de Agua e Saneamento de Beja, E.M. e Resialentejo – 
Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M..-----------------------------------------------------------------
EMAS: A Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, E.M. – EMAS, situada na Rua 
Conde da Boavista, 16, 7800-456 Beja é uma pessoa coletiva pública, constituída em setembro 
de 2002, como empresa municipal, nos termos da Lei nº 58/98 de 18 de agosto, dotada de 
personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sujeita à 
superintendência da Câmara Municipal de Beja situada na Praça da República, 7800-427 Beja. 
A empresa tem como objeto principal a exploração das seguintes atividades de interesse geral: 
distribuição de água, drenagem de águas residuais e drenagem de águas pluviais.------------------
A EMAS E.M. tem com missão a gestão e exploração dos sistemas públicos de captação, 
tratamento e distribuição de água para consumo doméstico e a gestão e exploração dos 
sistemas públicos de drenagem e tratamento de águas residuais comunitárias, num quadro de 
sustentabilidade económica, social e ambiental, visando a melhoria da qualidade de vida dos 
cidadãos e contribuindo para o desenvolvimento socioeconómico da região.-------------------------
RESIALENTEJO – TRATAMENTO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS – E.I.M.: A AMALGA – Associação de 
Municípios Alentejanos para a Gestão do Ambiente foi constituída em 28 de fevereiro de 2000, 
tendo em 18 de junho de 2004 criado a Resialentejo – Tratamento e Valorização de Resíduos, 
E.I.M. para gerir o Sistema de Tratamento e Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) do 
Baixo Alentejo. Em julho de 2012, em virtude de uma reestruturação jurídico-legal a AMALGA 

incorporou a Resialentejo, através de um processo de fusão, tendo adotado a denominação 
social da Resialentejo – Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M..----------------------------------
A Resialentejo dá destino final aos resíduos indiferenciados (resíduos que não são separados) 
provenientes da recolha municipal e dos materiais recicláveis depositados nos 
ecopontos/ecocentros e da recolha municipal dos concelhos de Almodôvar, Barrancos, Beja, 
Castro Verde, Mértola, Moura, Ourique e Serpa (seus acionistas).-----------------------------------------
A empresa gere ainda o Parque Ambiental de que é proprietária, com uma área de 143ha, 
onde tem reunidas as suas principais infraestruturas de tratamento e processamento de 
resíduos, a saber: 1 Aterro Sanitário; 1 Centro de Triagem; 1 Unidade de Triagem de Vidro; 1 
Ecocentro e 1 Centro de Receção e Triagem de REEE.--------------------------------------------------------
Para além das infraestruturas instaladas no Parque Ambiental, a Resialentejo tem ainda 5 
Estações de Transferência/Ecocentros (Beja, Barrancos, Castro Verde, Mértola e Serpa).---------------
No final de 2014 ficou concluída a empreitada de construção da Unidade TMB que irá 
processar parte dos resíduos produzidos nos municípios associados da RESIALENTEJO.--------------
Evolução da gestão do conjunto de sociedades:--------------------------------------------------------------
Município de Beja: No decurso do ano de 2021, o orçamento municipal obteve as seguintes 
taxas de execução:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A taxa de execução da receita foi de 87,57%. Relativamente à despesa a mesma foi de 
78,76%.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
Previsão da evolução futura do conjunto das entidades que compõem o perímetro de 
consolidação: Não existem previsões de alterações relevantes no que se refere a este ponto.---
Factos relevantes ocorridos após o encerramento do ano: Não ocorreram factos relevantes.---
Resultado Líquido do exercício: Através da análise dos diferentes mapas apresentados 
verifica-se:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) O Município de Beja apresenta um Resultado Líquido do Exercício de 2021, no montante de 
646.106,26 €;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) A EMAS apresenta um Resultado Líquido do Exercício de 2021, no montante de -229.780,09 
€;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) A Resialentejo apresenta um Resultado Líquido do Exercício de 2021, no montante de 
432.564,64 €.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em termos consolidados o resultado líquido do exercício cifra-se em 534.904,20 €.----------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento, foi o Relatório de Gestão e 
Prestação de Contas Consolidado do Município de Beja relativo ao ano 2021, colocado à 
votação e aprovado por maioria com treze abstenções da bancada da Coligação Democrática 
Unitária.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

3.3. – Certificação Legal das Contas e Parecer do Revisor Oficial;---------------- 
 
O Dr. Frederico Rasquilha, referiu sobre o Relatório de Gestão Consolidado do Município de 
Beja que, tal como em anos anteriores, mantém-se quatro reservas sendo a principal 
relacionada com o imobilizado, principalmente com as novas obrigações antes da adoção do 
novo sistema contabilístico SNS-AP com bastante impacto nos contratos de concessão e 
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também, neste momento, com a transferência de competências no domínio da educação.-----
O Revisor Oficial de Contas é de parecer que os documentos de prestação de contas 
consolidadas do Município de Beja, referentes ao exercício de 2021, se apresentam elaborados 
de acordo com os princípios de consolidação legalmente aplicáveis a este sector, incluindo o 
que se contém na Certificação Legal das Contas Consolidadas.--------------------------------------------
Colocou-se em seguida disponível para qualquer questão que os senhores deputados 
municipais tenham.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A Assembleia Municipal tomou conhecimento da Certificação Legal das Contas e Parecer do 
Revisor Oficial.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3.4. – Acordo para o exercício das novas competências pela CIMBAL – 
Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo;--------------------------------------------- 

 
Presente a proposta de deliberação nos termos da Lei nº 50/2018 de 16 de agosto – Lei-
quadro da transferência de competências para as Autarquias Locais e para as Entidades 
Intermunicipais, no âmbito das Novas Competências dos órgãos das Entidades Intermunicipais 
consagradas no nº 2 do artigo 30º e nos Decretos-Lei Setoriais, o Primeiro-Secretário da 
CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, Dr. Fernando Romba, agradeceu o 
convite para poder participar nesta sessão e tentar muito sucintamente explicar o que está em 
causa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referiu que a questão da transferência de competências para as comunidades intermunicipais 
é um bocadinho ao contrário da que sucede nos municípios, isto é, enquanto para os 
municípios depois de determinado prazo as competências têm que ser aceites, no caso das 
comunidades intermunicipais só são aceites se as assembleias municipais de todos os 
municípios que a compõem derem a sua concordância, sendo que o Conselho e a Assembleia 
Intermunicipal aprovaram por unanimidade a aceitação das mesmas.----------------------------------
As competências em causa dizem respeito às áreas que constam nos diplomas setoriais, 
nomeadamente, fundos europeus e captação de investimento, justiça, associações de 
bombeiros, promoção turística, educação, saúde e ação social.-------------------------------------------
No caso dos fundos europeus e captação de investimento as competências prende-se 
sobretudo mais com planeamento do que propriamente com grandes ações. No fundo têm a 
ver com um programa de ação conjunto da sub-região, naturalmente em articulação com as 
entidades competentes da administração central, nomeadamente o AICEP, para se ter uma 
estratégia comum para o território, não apenas concelho a concelho, mas para o Baixo 
Alentejo no seu geral e criar programas de captação de investimento para atrair naturalmente 
capital de outros pontos do globo a investir no nosso território.------------------------------------------
Relativamente aos fundos comunitários as competências incidem muito em áreas nas quais 
habitualmente as comunidades intermunicipais já atuam, nomeadamente, a apresentação de 
candidaturas no âmbito do programa de financiamento europeu e a gestão de fundos 
comunitários, nomeadamente, na questão do chamado Pacto para os Municípios, em que é 
contratualizada uma substancial verba para as medidas intermunicipais e que relativamente ao 
Portugal 2030 irá sofrer um acréscimo muito significativo. Atualmente estão em curso cerca de 
vinte projetos em simultâneo, alguns no âmbito do Portugal 2020, outros diretamente da 
União Europeia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à Justiça, os órgãos municipais e das entidades intermunicipais passarão a ter 
algumas competências nas áreas de reinserção social de jovens e adultos, prevenção e 
combate à violência contra as mulheres e violência doméstica, rede dos julgados de paz e 
também apoio às vítimas de crimes. No caso da reinserção de jovens e adultos na comunidade, 
tem muito a ver com a questão da prestação de trabalho a favor da mesma e também na 
questão de, eventualmente, se criar bolsas de imóveis destinados ao alojamento temporário 
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de ex-reclusos para os apoiar naquela tentativa de adaptação.-------------------------------------------
Relativamente às associações de bombeiros é competência dos órgãos municipais o apoio às 
EIP’s – Equipas de Intervenção Permanente e também, no caso das Comunidades 
Intermunicipais, participar na definição da rede dos quartéis de bombeiros e na elaboração de 
programas de apoio às corporações dos bombeiros voluntários. Neste caso, a nossa rede de 
quartéis de bombeiros está devidamente estabilizada pelo que lhe parece que não haverá 
necessidade ou possibilidade nos próximos anos de ser alargada, mas, todavia, está prevista.---
Relativamente à promoção turística, uma das competências será a elaboração de um Plano 
Regional de Turismo a nível sub-regional, ou seja, a nível do Baixo Alentejo e a promoção dos 
nossos produtos e recursos turísticos sempre em articulação com as entidades regionais de 
turismo, no caso a Entidade Regional de Turismo do Alentejo.--------------------------------------------
Relativamente à educação, para além das competências que já temos, nomeadamente na 
possibilidade de emitir pareceres sobre a rede do ensino profissional, as mesmas serão 
alargadas ao planeamento intermunicipal da rede de transportes escolares e também da 
oferta educativa de nível supramunicipal.-----------------------------------------------------------------------
Relativamente à saúde, para além da competência que a CIMBAL já tem no sentido de indicar 
um membro do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde, também passarão os 
órgãos deliberativos das entidades intermunicipais, no caso, a Assembleia Intermunicipal, a 
poder emitir os pareceres prévios à celebração dos acordos e definição da rede de unidades de 
cuidados de saúde primários e também dos cuidados continuados de âmbito intermunicipal.---
Relativamente à ação social, as competências têm a ver com a gestão da plataforma 
supraconcelhia, coordenada atualmente pela Segurança Social, e também com a questão da 
elaboração da Carta Social Supramunicipal relativamente ao território do Baixo Alentejo para 
identificar as prioridades e as respostas que sejam possíveis dar a nível internacional. Ainda 
sobre a Carta Social Supramunicipal, informou que houve uma possibilidade de financiamento 
no âmbito de uma candidatura em co-promoção com a CCDR e com as outras CIM e já está a 
ser desenvolvida pela equipa do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE – 
Instituto Universitário de Lisboa, que em simultâneo está a elaborar o estudo educativo para o 
Baixo Alentejo e também a revisão das três Cartas Educativas Municipais.-----------------------------
Acrescentou que a CIMBAL foi criando condições ao longo deste último período para conseguir 
aceitar as competências, com especial implicação nas relacionadas com o turismo e com a 
ação social por serem as que poderão dar um trabalho extra para além daquele que já têm, 
entretanto, já integram os quadros da Comunidade um técnico de turismo e uma técnica de 
serviço social em regime de mobilidade que já estão a trabalhar nas respetivas áreas.-------------
Disse também que uma das situações que levou a aceitar estas competências é poder, no 
futuro, aceder a financiamento comunitário para desenvolver um conjunto de projetos nestas 
áreas que beneficiem todo o território pelo que não se poderia deixar de fora esta 
possibilidade daí também ter-se feito um forcing para poder levar este barco a bom porto.------
Colocou-se de seguida à disposição para responder a alguma questão que os deputados 
municipais queiram colocar, disse.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento, foi o Acordo para o exercício das novas 
competências pela CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, colocado à votação 
e aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.5. – Proposta de recurso a crédito de longo prazo;------------------------------------- 

 
1 – O regime de crédito dos municípios encontra-se disciplinado no Regime Financeiro das 
Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais, Lei nº 73/2013, de 03 de setembro, nos 
seguintes artigos:------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Artigo 49º - Regime de crédito dos municípios:---------------------------------------------------------------
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1 – Os municípios podem contrair empréstimos, incluindo aberturas de crédito junto de 
quaisquer instituições autorizadas por lei a conceder crédito, bem como celebrar contratos de 
locação financeira, nos termos da lei.-----------------------------------------------------------------------------
2 – Os empréstimos são obrigatoriamente denominados em euros e podem ser a curto prazo, 
com maturidade até um ano ou a médio e longo prazos, com maturidade superior a um ano.---
3 – Os empréstimos de médio e longo prazos podem concretizar-se através da emissão de 
obrigações, caso em que os municípios podem agrupar-se para, de acordo com as 
necessidades de cada um deles, obterem condições de financiamento mais vantajosas.-----------
4 – A emissão de obrigações em que os municípios podem agrupar-se é regulada em diploma 
próprio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 – O pedido de autorização à assembleia municipal para a contração de empréstimos é 
obrigatoriamente acompanhado de demonstração de consulta, e informação sobre as 
condições praticadas quando esta tiver sido prestada, em, pelo menos, três instituições 
autorizadas por lei a conceder crédito, bem como de mapa demonstrativo da capacidade de 
endividamento do município.---------------------------------------------------------------------------------------
6 - Os contratos de empréstimo de médio e longo prazos, incluindo os empréstimos contraídos 
no âmbito dos mecanismos de recuperação financeira municipal previstos na secção seguinte, 
cujos efeitos da celebração se mantenham ao longo de dois ou mais mandatos, são objeto de 
aprovação por maioria absoluta dos membros da assembleia municipal em efetividade de 
funções.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 – É vedado aos municípios, salvo nos casos expressamente permitidos por lei:--------------------
a) O aceite e o saque de letras de câmbio, a concessão de avales cambiários, a subscrição de 
livranças e a concessão de garantias pessoais e reais;--------------------------------------------------------
b) A concessão de empréstimos a entidades públicas ou privadas;---------------------------------------
c) A celebração de contratos com entidades financeiras ou diretamente com os credores, com 
a finalidade de consolidar dívida de curto prazo, sempre que a duração do acordo ultrapasse o 
exercício orçamental, bem como a cedência de créditos não vencidos.---------------------------------
8 – A limitação prevista na alínea a) do número anterior inclui as operações efetuadas 
indiretamente através de instituições financeiras.------------------------------------------------------------
9 – Excluem-se do disposto na alínea c) do nº 7 a celebração, pelos municípios, de acordos com 
os respetivos credores que visam o pagamento de dívidas reconhecidas em decisão judicial 
transitada em julgado.------------------------------------------------------------------------------------------------
Artigo 52º - Limite da dívida total:---------------------------------------------------------------------------------
1 – A dívida total de operações orçamentais do município, incluindo a das entidades previstas 
no artigo 54º, não pode ultrapassar, em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da 
receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores.-------------------------------------------
2 – A dívida total de operações orçamentais do município engloba os empréstimos, tal como 
definidos no nº 1 do artigo 49º, os contratos de locação financeira e quaisquer outras formas 
de endividamento, por iniciativa dos municípios, junto de instituições financeiras, bem como 
todos os restantes débitos a terceiros decorrentes de operações orçamentais.-----------------------
3 – Sempre que um município:-------------------------------------------------------------------------------------
a) Não cumpra o limite previsto no nº 1, deve reduzir, no exercício subsequente, pelo menos 
10/prct. do montante em excesso, até que aquele limite seja cumprido, sem prejuízo do 
previsto na secção iii;-------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Cumpra o limite previsto no nº 1, só pode aumentar, em cada exercício, o valor 
correspondente a 20/prct. da margem disponível no início de cada um dos exercícios.-------------
4 – Para efeito de responsabilidade financeira, o incumprimento da obrigação prevista no 
número anterior é equiparado à ultrapassagem do limite previsto no nº 1, nos termos e para 
os efeitos da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, aprovada pela Lei nº 98/97, 
de 26 de agosto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 – Sem prejuízo do disposto no número seguinte, para efeitos do apuramento da dívida total 
dos municípios referida no nº 1, não é considerado:---------------------------------------------------------
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a) O valor dos empréstimos destinados exclusivamente ao financiamento da contrapartida 
nacional de projetos com comparticipação dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento 
(FEEI) ou de outros fundos de apoio aos investimentos inscritos no orçamento da União 
Europeia; e---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) O valor das subvenções reembolsáveis ou dos instrumentos financeiros referidos no nº 1 do 
artigo 7º do Decreto-Lei nº 159/2014, de 27 de outubro.---------------------------------------------------
6 – Para efeitos do disposto no número anterior, no caso de existirem diferentes fontes de 
financiamento reembolsáveis pelos municípios, a não relevância para efeitos do apuramento 
da dívida total dos municípios é na proporção dos montantes obtidos no âmbito do Decreto-
Lei nº 159/2014, de 27 de outubro.”------------------------------------------------------------------------------
2 – Verificando-se que há necessidade de recurso ao crédito para fazer face ao financiamento 
dos seguintes projetos: Execução de projeto de arquitetura, especialidades, coordenação, 
acompanhamento arqueológico, certificação energética e empreitada de reabilitação do 
edifício sito na Praça da República nº 25 a 28, no valor de 1.332.242,34 €.---------------------------
3 – A vida útil do investimento é de 15 anos.-------------------------------------------------------------------
4 – O procedimento prévio para escolha da instituição de crédito terá de ser o da consulta, a 
pelo menos, três instituições de crédito, propondo-se a consulta às três entidades definidas no 
âmbito do instrumento financeiro do IFRRU 2020: Millennium BCP; BPI e Santander Totta;--------
5 – Logo que exista relatório de análise de propostas deverá ser aprovado pela Câmara 
Municipal, e posteriormente, pela Assembleia Municipal, acompanhado do mapa 
demonstrativo da capacidade de endividamento do Município, onde o órgão deliberativo 
confere autorização à Câmara para a contratação do empréstimo.--------------------------------------
6 – Critérios de Adjudicação:----------------------------------------------------------------------------------------
6.1.- “Spread” ……………………………………………………………………………………………………………………. 60% 
6.2.- Outros encargos ………………………………………………………………………………………………………… 40%  
A classificação final de cada proposta será o somatório de cada uma das classificações 
parcelares afetada da percentagem de ponderação do crédito.-------------------------------------------
Em caso de empate será adjudicada a proposta com o valor de “spread” mais baixo e se o 
empate subsistir, será considerada a instituição que tiver o maior saldo em dívida a 31.12.2021 
de empréstimos contratados.---------------------------------------------------------------------------------------
7 – Taxa base de referência – As propostas terão de tomar como taxa base de referência a 
Euribor a três meses, sendo excluídas todas as propostas que não sejam apresentadas dessa 
forma.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedimentos a tomar pelos consulentes:---------------------------------------------------------------------
8 – As propostas deverão ser entregues na sede do Município de Beja, até as 16:00h do 10º dia 
útil após a submissão do pedido de financiamento, no Gabinete de Apoio ao Investimento.------
9 – O ato público de abertura de propostas terá lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho, 
pelas 11:00 horas do dia útil seguinte ao final do prazo para apresentação das propostas.--------
10 – O prazo de validade das propostas deverá ser de, pelo menos, 90 dias, contados a partir 
do dia seguinte do ato público de abertura das propostas.-------------------------------------------------
11 – A utilização do empréstimo só poderá ocorrer após o visto prévio favorável do Tribunal de 
Contas sobre as cláusulas do respetivo contrato, o qual só se tronará eficaz coma observância 
desta formalidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
12 – O presente processo de consulta será conduzido por um júri, constituído pelos seguintes 
funcionários municipais: o Coordenador do GAI, Engº João Margalha, o Chefe da DAF, Dr. João 
Machado e pela Técnica Carla Gonçalves.----------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento, foi o recurso a crédito de longo prazo 
destinado ao financiamento da obra de reabilitação e alteração do edifício sito na Praça da 
República, nº 25 a 28, em Beja, colocado à votação e aprovado por unanimidade.------------------ 
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3.6. – Repartição de encargos;-------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente a proposta de repartição de encargos relativa à consulta prévia para aquisição de 
serviços de fornecimento de gás ao abrigo do Acordo Quadro da Central de Compras da 
CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo:-------------------------------------------------- 
2022 …………………………………………………………………………………………………………………….. 363.150,00 € 
2023 …………………………………………………………………………………………………………………….. 363.150,00 € 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi a presente repartição 
de encargos, colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------ 
 

3.7. – Pedido de Declaração de Interesse Público Municipal;----------------------- 
 
A AgdA – Águas Públicas do Alentejo, S.A., entidade gestora do sistema de exploração e 
gestão dos serviços de água “em alta” relativos ao sistema público de pareceria integrado de 
águas do Alentejo, pretende promover a conceção e assegurar a construção e exploração, nos 
termos dos respetivos projetos, das infraestruturas, das instalações e dos equipamentos 
necessários à captação, ao tratamento e ao abastecimento de água para consumo público 
assim como à recolha, tratamento e à rejeição de águas residuais. As infraestruturas de 
abastecimento de água previstas na empreitada de reforço da fiabilidade de adução a Beja 
referem-se a: Substituição do troço de conduta de Santa Vitória – Mombeja; Execução do 
troço de by-pass de Santa Vitória; Ligação da ETA da Magra e os reservatórios dos Falcões e 
Boavista; Execução da nova célula do Reservatório dos Falcões e Execução dos 
atravessamentos viários das condutas das da Pia Quebrada e ligação ao reservatório da Mata;-
De acordo com o artigo 7º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, 
as operações urbanísticas promovidas pela Administração Pública relativas a equipamentos ou 
infraestruturas destinados à instalação de serviços públicos ou afetos ao uso direto e imediato 
do público estão isentas de controlo prévio, no entanto, devem ser previamente autorizadas 
pelo ministro da tutela e pelo ministro responsável pelo ordenamento do território, depois de 
ouvida a câmara municipal. Assim, e efetuado o enquadramento de PDM sobre a localização 
das pretensões, confirmadas as restrições de utilidade pública, nomeadamente, na utilização 
não agrícola de solos afetos à RAN e/ou à REN, carecendo de aprovação de localização por 
parte das entidades envolvidas não é impeditivo de se considerar a empreitada de reforço de 
fiabilidade da adução a Beja uma infraestrutura necessária e fundamental ao abastecimento 
de águas da cidade de Beja, pelo que, se considera não haver qualquer inconveniente na 
emissão da declaração de interesse público municipal.------------------------------------------------------ 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi o pedido de 
Declaração de Interesse Público Municipal, solicitado pela AgdA – Águas Públicas do Alentejo, 
S.A., relativo à empreitada de reforço da fiabilidade de adução a Beja, colocado à votação e 
aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.8. – Proposta de adesão à Carta Europeia para a Igualdade das 
Mulheres e dos Homens na Vida Local;------------------------------------------------------------ 
 
Presente a proposta de adesão, na sequência de e-mail enviado pela Associação Nacional de 
Municípios Portugueses a convidar a Câmara Municipal de Beja a subscrever a Carta Europeia 
para a Igualdade das Mulheres e dos Homens na Vida:------------------------------------------------------
Informação Geral sobre a Carta Europeia para a Igualdade:----------------------------------------------
A Carta Europeia para a Igualdade das Mulheres e dos Homens na Vida Local, elaborada e 
promovida pelo CCRE – Conselho de Municípios e Regiões da Europa, dirige-se às coletividades 
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locais e regionais, que são convidadas a subscrevê-la. Visa dar a conhecer o compromisso das 
entidades com o princípio da igualdade entre mulheres e homens e a implementar nos seus 
territórios os compromissos definidos na mesma. Ao assinar a Carta para a Igualdade, o 
Município manifesta a sua determinação e assume formalmente o compromisso público no 
sentido da implementação de ações para a eliminação das desigualdades políticas, 
económicas, sociais e culturais ao nível da participação de mulheres e de homens na vida local, 
garantindo que, na prática, mulheres e homens beneficiem dos mesmos direitos e que todas 
as formas de discriminação sejam eliminadas.-----------------------------------------------------------------
De acordo com a lista de municípios portugueses subscritores enviada, conclui-se, que do total 
dos 210 Municípios aderentes, 77,6 % subscreveram a carta no ano de 2006, não obstante, a 
subscrição da Carta Europeia para a Igualdade assumir particular importância no quadro das 
candidaturas (em 2020) de vários municípios ao POISE (apoio técnico à elaboração e monitorização 

da execução e avaliação dos planos para a igualdade), já que um dos indicadores de políticas de 
igualdade a nível local, no quadro deste programa, é precisamente esta adesão. Refira-se que 
o Município de Beja não efetuou esta candidatura, tendo elaborado o Plano Municipal para a 
Igualdade Cidadania e Não Discriminação (PMICND) com recursos próprios e de forma 
articulada com entidades parceiras da Rede Social.-----------------------------------------------------------
Conteúdo da Carta:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Carta é constituída por três partes principais. A primeira parte apresenta os princípios 
fundamentais sobre os quais se baseiam as ações a realizar pelas entidades subscritoras:--------
1. A igualdade das mulheres e dos homens constitui um direito fundamental;------------------------
2. Para assegurar a igualdade das mulheres e dos homens, devem ser considerados as 
múltiplas discriminações e obstáculos;--------------------------------------------------------------------------- 
3. A participação equilibrada das mulheres e dos homens na tomada de decisões é um 
pressuposto da sociedade democrática;-------------------------------------------------------------------------
4. A eliminação dos estereótipos de cariz sexual é indispensável para instauração da igualdade 
das mulheres e dos homens;----------------------------------------------------------------------------------------
5. A integração da dimensão do género em todas as atividades das coletividades locais e 
regionais é necessária à promoção da igualdade das mulheres e dos homens;------------------------
6. Planos de ação e programas adequadamente financiados são instrumentos necessários para 
fazer avançar a igualdade das mulheres e dos homens.-----------------------------------------------------
A segunda parte da Carta descreve as medidas específicas a adotar para implementação da 
carta e compromissos das entidades subscritoras:------------------------------------------------------------
1. Dentro de um prazo máximo de 2 anos após assinatura da Carta, elaborar um Plano de ação 
para a igualdade;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. O Plano de ação para a igualdade inclui: objetivos, prioridades, medidas, recursos e 
calendarização. No caso de existir já um Plano de ação para a igualdade, a entidade, procederá 
à respetiva revisão a fim de se assegurar que nele se encontram incluídos todos os temas 
pertinentes, contidos na Carta;-------------------------------------------------------------------------------------
3. Antes de adotar o Plano de Ação proceder a vastas consultas e ampla divulgação após a sua 
adoção;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Proceder a uma revisão do seu Plano de ação para a igualdade, se as circunstâncias o 
exigirem e elaborará um plano suplementar para cada período seguinte;------------------------------
5. Participar no sistema de avaliação para acompanhar os progressos da implementação da 
Carta;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Cada signatário informará, por escrito, o Conselho dos Municípios e Regiões da Europa do 
facto da sua adesão à Carta, da data em que a ratificou e do ponto de contacto acordado para 
assegurar toda a colaboração futura relativa à Carta.--------------------------------------------------------
A terceira parte descreve as etapas específicas que devem ser realizadas pelos signatários para 
implementar as disposições da Carta, apresentando 30 artigos distribuídos pelas seguintes 
áreas de competência: Responsabilidade Democrática; O Papel Político; Quadro Geral para a 
Igualdade; O Papel da Entidade Patronal; Prestação de Bens e Serviços; O Papel de Prestatário 
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de Serviços; Planeamento e Desenvolvimento Sustentável; O Papel de Regulação; Geminação e 
Cooperação Internacional.-------------------------------------------------------------------------------------------
A Carta termina com o formulário de assinatura para ser devolvido ao Conselho dos Municípios 
e Regiões da Europa.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Enquadramento legal (Documentos Estratégicos):--------------------------------------------------------------
Ao nível nacional: Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 
“Portugal + Igual”; Lei nº 75/2013, de 12 de setembro: Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
nomeadamente [alínea q) do artigo 33º]; Resolução do Conselho de Ministros nº 39/2010, de 
25 de maio: Define o quadro de referência de Conselheiras e aos Conselheiros locais para a 
igualdade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ao nível da União Europeia: Carta Europeia para a Igualdade das Mulheres e dos Homens na 
Vida Local.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etapas a realizar para adesão à Carta:---------------------------------------------------------------------------
Refira-se ainda que, no caso de o Município decidir aderir formalmente à Carta, terá de assinar 
o formulário próprio (última página da Carta Europeia) com envio para o Secretariado do 
Observatório (Conselho dos Municípios e Regiões da Europa (CEMR) – Bruxelas). Posteriormente, é 
rececionado um email a acusar o recebimento da assinatura que será então formalmente 
reconhecido como Signatário da Carta, com um nome de usuário e uma senha que permitirá 
adicionar o formulário de Signatário no ATLAS.  Este formulário é apresentado como um 
questionário que convida a partilhar informações gerais sobre a autarquia e informações sobre 
as ações realizadas no domínio da igualdade entre mulheres e homens. O Atlas dos Signatários 
da Carta é uma ferramenta online que permite identificar as entidades signatárias, os seus 
planos de ação e boas práticas.-------------------------------------------------------------------------------------
Síntese Conclusiva:----------------------------------------------------------------------------------------------------
Não obstante o Município de Beja não ter apresentado candidatura ao POISE para elaboração 
do Plano Municipal para a Igualdade e com isso necessitar da assinatura da Carta, por se 
constituir como indicador de avaliação (de politicas de igualdade a nível local), a adesão à mesma 
vem formalizar o compromisso da autarquia com o princípio da igualdade entre homens e 
mulheres. Paralelamente, a adesão, poderá contribuir para o reforço das ações a desenvolver 
na vertente interna (na Câmara Municipal de Beja) do Plano Municipal para a Igualdade 
Cidadania e Não Discriminação.------------------------------------------------------------------------------------
Por outro lado, refira-se que o PMICND de Beja contem um plano de ação para a igualdade 
entre homens e mulheres (com cronograma de 2020-2022), aprovado em outubro de 2020 e 
avaliado este ano. Conforme descrito anteriormente e no caso de deferimento ao presente 
convite, o Município teria de proceder à respetiva revisão a fim de se assegurar que nele se 
encontram incluídos todos os temas incluídos na Carta, sendo que, o Plano Municipal terá de 
ser avaliado e elaborados novos planos de ação no início do ano de 2023, por terminar o 
cronograma definido.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Ana Horta (PS) fez a seguinte Declaração:------------------------------------------------------------
“O grupo do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Beja, congratula o executivo da 
Câmara Municipal pela decisão de aderir a esta Carta Europeia para a Igualdade das Mulheres 
e dos Homens na Vida Local, carta extremamente importante porque a igualdade das 
mulheres e dos homens constituem um direito fundamental que deve ser promovido também 
pelos executivos locais, em todos os domínios da sua competência, o que inclui a obrigação de 
eliminar toda e qualquer tipo de discriminação.---------------------------------------------------------------
O caminho da igualdade é longo e nem sempre foi percorrido tão rapidamente como o 
desejado. Desejamos que sejam tomadas todas as medidas e que se adotem as estratégias 
adequadas que visem a representação e participação equilibradas das mulheres e dos homens 
em todos os domínios da tomada de decisão.”, disse.------------------------------------------------------- 
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Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento, foi a proposta de adesão à Carta Europeia 
para a Igualdade das Mulheres e dos Homens na Vida Local, colocada à votação e aprovada 
por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3.9. – Designação de representante da Assembleia Municipal para 
integrar a CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Beja;------- 

 
A senhora Presidente da Assembleia Municipal referiu que um dos elementos da CPCJ cessou o 
mandato uma vez ter chegado ao limite de tempo e como sempre foi entendimento nesta 
“casa” é a força política do elemento que cessa funções que indica esse representante.-----------
Contudo, irá proceder-se à votação por escrutínio secreto do nome proposto pela Coligação 
Democrática Unitária conforme acordado na reunião da Conferência de Líderes, 
designadamente, a Drª Maria João Lança.----------------------------------------------------------------------- 
 
Efetuada a chamada nominal dos 33 eleitos presentes que procederam à votação por voto 
secreto, foi designada para integrar a CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 
Beja, por maioria com dezanove votos a favor, seis votos contra e oito votos em branco, a 
Drª Maria João Lança.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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 horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata 
nos termos do artigo quinquagésimo sétimo da lei número setenta e cinco barra dois mil e 
treze de doze de setembro, que vai ser assinada pela Presidente e pelos 1º e 2º Secretários da 
Mesa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 
A Mesa, 

 

 
 

Aprovada por maioria com cinco 

abstenções em sessão ordinária realizada 

em 27 de setembro de 2022 


