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Ata número seis da sessão ordinária da Assembleia Municipal de Beja 
realizada a vinte e nove de novembro 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 da eleita Ana Paula Madeira da Silva 
Delgado pela cidadã a seguir na lista de eleitos da Coligação Democrática Unitária à 
Assembleia Municipal, Sandra Cristina Vargas Ramos bem como da Presidente da Junta de 
Freguesia de Cabeça Gorda (Maria Lucília Pereira Simão Rosa), pelo seu substituto legal, Álvaro 
Manuel da Silva Nobre, 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, Sandra 
Cristina Vargas Ramos 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, Patrícia Margarida de 
Carvalho dos Santos Duarte Loução Patriarca, Afonso Henrique Rabaçal, António Eusébio 
Penalva Loução, Maria Madalena Guedes Gorjão Freitas Palma, Manuel Fernando Neves de 
Oliveira, Laura Carla da Silva Fernandes Rodrigues, Manuel Joaquim Góis Custódio, Susana 
Margarida Barrocas Feio Sobral Ramalho, Áurea de Jesus Lucas Dâmaso, Maria João Palma 
Brissos como 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 
como substituto 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.--------------------------------------------------------------- 
 
A senhora Presidente da Assembleia Municipal prestou ainda as seguintes informações:----------
Informou que foram distribuídos vinte e seis cartões de eleitos da Assembleia Municipal sendo 
que os restantes sete não foram feitos porque não foi enviada a respetiva fotografia, 
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nomeadamente, dos eleitos Ana Paula Madeira da Silva Delgado, Miguel Machado Quaresma, 
Maria da Fé Baptista Carvalho, Susana Margarida Barrocas Feio Sobral Ramalho, Maria Lucília 
Pereira Simão Rosa, António Francisco Cascalheira Pardal e Sérgio José Rebolo Bravo.-------------
Informou ainda que a Moção apresentada na última Assembleia Municipal relativamente à 
exigência do serviço de fibra ótica nas freguesias, que foi enviada a várias entidades mereceu 
para já as seguintes respostas:-------------------------------------------------------------------------------------
Da senhora Ministra da Coesão Territorial:----------------------------------------------------------------------
“Em resposta ao V/ email de 11 de outubro do corrente, dirigido ao Gabinete da Ministra da 
Coesão Territorial, e reencaminhado a este Gabinete, encarrega-me a Senhora Chefe de 
Gabinete de Sua Ex.ª a Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Professora Doutora 
Isabel Ferreira, de confirmar a receção e agradecer a Moção: “Fibra Ótica: Albernoa e 
Trindade, Salvada e Quintos, Santa Vitória e Mombeja, Trigaches e São Brissos, São Matias, 
Beringel, Baleizão, Nossa Senhora das Neves, Cabeça Gorda e Santa Clara do Louredo exigem 
acesso ao serviço para os seus fregueses”, tendo como propósito dar a conhecer esta 
anacrónica situação, e de transmitir que tomámos bom conhecimento das vossas pretensões e 
ainda prestar a seguinte informação:-----------------------------------------------------------------------------
O Governo, ciente das dificuldades de acesso à Internet, em particular em alguns territórios do 
interior onde se têm registado maiores falhas neste domínio, está empenhado em garantir que 
a cobertura da rede é feita tendo em atenção a área do território e não apenas em função da 
população que vai atingir, por forma a não deixar para trás os territórios de baixa densidade. 
Na adoção de políticas públicas especialmente dirigidas à correção das assimetrias regionais e 
ao combate às desigualdades, tornou-se cada vez mais premente assegurar a cobertura de 
banda larga fixa e móvel generalizada em todo o país, mas especialmente nas zonas mais 
remotas ou periféricas.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Para o Governo, a conetividade digital constitui uma ferramenta essencial para a coesão 
territorial, para a valorização dos territórios do interior e para um efetivo desenvolvimento 
regional, na medida em que, sem cobertura de rede, estes territórios não são atrativos para as 
famílias, para os jovens em particular, e para as empresas, contribuindo e acelerando, esta 
falta, o processo de despovoamento destas zonas do país, pois dificulta as atividades 
económicas, a criação de emprego e a atividade das instituições de ensino aí instaladas.---------
Neste contexto, o Governo encarregou a ANACOM, através do Despacho Conjunto nº 
10987/2021, publicado no Diário da República em 10 de novembro, de proceder à recolha de 
informação atualizada sobre a cobertura das redes públicas de comunicações eletrónicas de 
capacidade muito elevada e de elaborar uma proposta de caderno de encargos dos 
procedimentos concursais a realizar pelo Governo para a instalação, exploração e manutenção 
de redes de capacidade muito elevada nas zonas identificadas, assegurando a definição de 
obrigações de cobertura faseadas, até 2030, que permitam a disponibilização de um débito 
mínimo de 1Gbps a todos os agregados familiares, em alinhamento com as metas da Comissão 
Europeia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os trabalhos encontram-se em fase final, prevendo-se que a consulta pública sobre o novo 
mapeamento das áreas não cobertas por redes de comunicações eletrónicas de capacidade 
muito elevada (“áreas brancas”) e as peças concursais seja lançada, até final do presente mês de 
outubro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, apelamos desde já à V/ participação, assim como, de todos os interessados nesta 
consulta pública, de modo a munir o Governo da melhor informação, que permita corrigir esta 
assimetria digital entre os nossos territórios.-------------------------------------------------------------------
Neste sentido, esta área governativa do Desenvolvimento Regional está a trabalhar e encetará 
diligências para que as vossas aspirações em matéria de cobertura sejam contempladas.---------
Compreendendo os vossos anseios, que são legítimos, no sentido de reforçar a cobertura 
móvel e por fibra ótica no concelho de Beja, em particular nas freguesias de Albernoa e 
Trindade, Salvada e Quintos, Santa Vitória e Mombeja, Trigaches e São Brissos, São Matias, 
Beringel, Baleizão, Nossa Senhora das Neves, Cabeça Gorda e Santa Clara do Louredo, e 
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contribuir para que a sua população não se sinta penalizada por ter escolhido viver no interior, 
reiteramos que é também esse o nosso maior objetivo, o desenvolvimento sustentado dos 
territórios do Interior, desígnio nacional com o qual a Senhora Secretária de Estado do 
Desenvolvimento Regional está absolutamente comprometida e para o qual continuará a 
empreender um esforço contínuo e progressivo.”.------------------------------------------------------------
Da ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações:-------------------------------------------------------
“Na sequência da V/ comunicação, recebida a 11.10.2022, dando conhecimento à ANACOM da 
moção aprovada pela Assembleia Municipal de Beja dado o descontentamento e os 
constrangimentos a que população das freguesias de Albernoa e Trindade, Salvada e Quintos, 
Santa Vitória e Mombeja, Trigaches e São Brissos, São Matias, Beringel, Baleizão, Nossa 
Senhora das Neves, Cabeça Gorda e Santa Clara do Louredo, do município de Beja, está sujeita 
pela inexistência de fibra, esta Autoridade informa o que se expõe seguidamente.------------------
O serviço de acesso à Internet em banda larga prestado em local fixo, quer através de 
tecnologias tradicionais (ADSL suportado em pares de cobre), quer através de redes de alta 
velocidade (fibra ótica e cabo coaxial), e o serviço móvel, envolvendo a prestação de serviços de 
voz e/ou de acesso à Internet em banda larga, são serviços para os quais não existe a 
obrigação de cobertura (da totalidade) do território e da população.-------------------------------------
Não obstante, nota-se que, com a entrada em vigor do Decreto-Lei nº 66/2021, de 30 de julho, 
foi criada a tarifa social de fornecimento de serviços de acesso à Internet em banda larga fixa 
ou móvel a disponibilizar por todas as empresas que oferecem este tipo de serviços, a qual 
integra o serviço universal de comunicações eletrónicas. O serviço prestado no âmbito da 
tarifa social de fornecimento de serviços de acesso à Internet abrange todos os locais onde os 
prestadores de serviços disponham de infraestrutura instalada e/ou cobertura móvel que 
permita essa prestação, sendo elegíveis para a sua subscrição os consumidores com baixos 
rendimentos ou com necessidades sociais especiais.---------------------------------------------------------
Acresce que o regime da tarifa social de fornecimento de serviços de acesso à Internet em 
banda larga fixa é tecnologicamente neutro, não impondo aos prestadores abrangidos por essa 
obrigação a disponibilização do serviço através de tecnologias específicas.----------------------------
Nota-se ainda que o serviço de acesso à Internet em banda larga é já disponibilizado, em 
praticamente todo o território nacional, através de ADSL. Não obstante, esta tecnologia não 
permite garantir um determinado débito. A este propósito, esclarece-se ainda que a 
velocidade real de acesso à Internet através de ADSL depende da distância a que o cliente se 
encontra da central, pelo que, devido a restrições técnicas associadas à rede fixa em cobre, os 
clientes poderão experienciar velocidades mais baixas. Em certos casos, o serviço de acesso 
em banda larga pode mesmo não ser disponibilizado (com uma qualidade mínima) sobre ligações 
de elevado comprimento (grosso modo, superior a 5km).------------------------------------------------------
Já no que diz respeito ao serviço de acesso à Internet prestado através de redes de alta 
velocidade, de acordo com os dados disponíveis mais recentes, o concelho de Beja tem uma 
cobertura significativa daquelas redes. A este propósito reitera-se que embora não haja 
qualquer obrigação de cobertura do território em redes de alta velocidade, nada impede de, 
no futuro, os operadores virem a expandir a outras zonas geográficas as respetivas redes, 
cobrindo e reforçando as localidades de Albernoa e Trindade, Salvada, Quintos, Santa Vitória, 
Mombeja, Trigaches, São Brissos, São Matias, Beringel, Baleizão, Nossa Senhora das Neves, 
Cabeça Gorda e Santa Clara do Louredo.------------------------------------------------------------------------
Adicionalmente, o serviço de acesso à Internet em banda larga móvel, ainda que não seja um 
substituto direto do serviço de banda larga fixa, pode constituir, em determinadas situações, 
uma alternativa a esse serviço. Segundo a informação atualmente disponível, já existem nas 
localidades de Albernoa e Trindade, Salvada, Quintos, Santa Vitória, Mombeja, Trigaches, São 
Brissos, São Matias, Beringel, Baleizão, Nossa Senhora das Neves, Cabeça Gorda e Santa Clara 
do Louredo acessos suportados em banda larga móvel em local fixo fornecidos por alguns 
operadores móveis.---------------------------------------------------------------------------------------------------
No que respeita ao serviço móvel, os operadores de rede em atividade em Portugal – a MEO – 
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Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (MEO), a NOS Comunicações, S.A. (NOS) e a 
Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. (VODAFONE) – estão vinculados ao 
cumprimento das obrigações de cobertura constantes dos títulos dos direitos de utilização de 
frequências para serviços de comunicações eletrónicas terrestres, relevando-se que, de acordo 
com as obrigações definidas, os operadores não estão obrigados a garantir a cobertura total 
do território e da população nacional.----------------------------------------------------------------------------
Ainda assim, e apesar de os prestadores apresentarem, na globalidade do país, um bom nível 
de cobertura e desempenho de rede, subsistem ainda, mesmo no interior de uma dada 
freguesia, "zonas de sombra" – nomeadamente decorrentes das próprias características do 
serviço, que se suporta no espectro radioelétrico – as quais poderão refletir-se numa perda da 
qualidade do serviço prestado ou na impossibilidade total de utilização do serviço.-----------------
Sem prejuízo do referido anteriormente, e atendendo à existência de várias freguesias 
tendencialmente sem cobertura de banda larga móvel (BLM), foram fixadas obrigações de 
cobertura, quer no âmbito do “Regulamento do Leilão Multifaixa” aos operadores que 
adquiriram direitos de utilização de frequências nos 800 MHz, quer no âmbito da renovação 
dos direitos de utilização de frequências atribuídos na faixa dos 2100MHz, à MEO, à NOS e à 
VODAFONE, e que abrangem globalmente 1068 freguesias (foram identificadas 480 freguesias no 

contexto do Regulamento referido e 588 freguesias no âmbito da renovação dos direitos de 

frequências).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neste sentido, informa-se que impendem obrigações de cobertura sobre a VODAFONE, 
relativamente a Albernoa, Quintos e Santa Vitória, no âmbito do “Regulamento do Leilão 
Multifaixa”, e relativamente a Baleizão, Cabeça Gorda, Salvada, Santa Clara de Louredo e 
Trindade, no âmbito da renovação dos direitos de utilização de frequências atribuídos na faixa 
2100MHz.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adicionalmente e também no âmbito da renovação dos direitos de utilização de frequências 
atribuídos na faixa 2100MHz, impedem obrigações de cobertura sobre a MEO, relativamente a 
Nossa Senhora das Neves e São Matias, e sobre a NOS, relativamente a São Brissos.----------------
Importa notar que a obrigação de cobertura fixada no âmbito do “Regulamento do Leilão 
Multifaixa”, compreende apenas o serviço de BLM, que corresponde a um serviço de dados, 
sendo que, em conformidade com o estabelecido pelo Regulamento referido, consideram-se 
como cobertas as freguesias sempre que seja disponibilizado um serviço de BLM que cubra, 
pelo menos, a sede da respetiva junta de freguesia.----------------------------------------------------------
Quanto à obrigação definida no âmbito da renovação dos direitos de utilização de frequências 
atribuídos na faixa 2100MHz, está estabelecido que as freguesias se encontram cobertas 
sempre que seja disponibilizado a 75% da população de cada freguesia um serviço de BLM que 
permita uma velocidade de transmissão de dados de 30Mbps (velocidade máxima de download). 
De notar que esta velocidade corresponde ao débito máximo teórico possível para um 
utilizador em ambiente exterior, incluindo o tráfego de sinalização/codificação.---------------------
Não obstante o exposto, a ANACOM reconhece que continuam a existir localidades e freguesias 
com níveis de cobertura reduzidos que afetam a qualidade das comunicações eletrónicas ou 
mesmo a sua realização, com prejuízos para as populações, pelo que continua a ser uma 
preocupação desta Autoridade a melhoria dessas situações, no âmbito das suas 
competências.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A ANACOM encontra-se a desenvolver um conjunto de esforços, com base em novas 
abordagens, para monitorar os níveis de cobertura das redes disponíveis e dessa forma poder 
dar mais informação ao mercado e sensibilizar os operadores para a existência de zonas com 
coberturas mais reduzidas.------------------------------------------------------------------------------------------
Neste contexto, decorrente da aprovação em 30.10.2020 do Regulamento do leilão para a 
atribuição de direitos de utilização de frequências nas faixas relevantes para o 5G e outras 
faixas (700MHz, 900MHz, 1800MHz, 2,1GHz, 2,6GHz e 3,6GHz), releva-se que foram impostas 
obrigações de cobertura às empresas que adquiriram direitos de utilização de frequências em 
determinadas faixas. Assim, releva-se, em particular, as obrigações de cobertura, de 75% e de 
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90% da população de cada uma das freguesias de baixa densidade, como é o caso de todas as 
freguesias do município de Beja, respetivamente até ao final de 2023 e de 2025, para a 
disponibilização do serviço de banda larga móvel, que terão de ser cumpridas pela NOS e 
VODAFONE com um débito de 100Mbps e pela MEO com um débito de 50Mbps.---------------------
Regista-se que a identificação das freguesias abrangidas pelas obrigações de cobertura não 
impede que outros operadores disponibilizem serviços nessas mesmas freguesias.-----------------
Informa-se adicionalmente que a Portaria nº 270-A/2020, publicada em 23.11.2020, e que 
aprovou o montante das taxas devidas no âmbito da utilização do espectro, define que «Os 
titulares de direitos de utilização de frequências que se comprometam a assegurar, até 1 de 
janeiro de 2022, a cobertura de banda larga móvel com um débito mínimo de 100Mbps da 
totalidade das escolas públicas de todos os níveis de ensino e da linha ferroviária do Norte, 
beneficiam de uma redução de 10 % sobre o montante da taxa referente à utilização de 
frequências designadas para serviços de comunicações eletrónicas terrestres prevista na 
secção 1.1 do anexo iv, após aplicação da redução prevista no nº 3 do artigo 15º na redação 
conferida pela presente portaria.».-------------------------------------------------------------------------------
Importa ainda notar que existem no mercado algumas ofertas de serviços, designadamente de 
acesso à Internet através de satélite, que embora possam não ser substitutas perfeitas das 
prestações suportadas nas redes fixas ou móveis, também permitem o acesso à Internet.--------
Por último, releva-se que terminou a 14 de fevereiro de 2022 a consulta pública sobre a 
cobertura de redes públicas de comunicações eletrónicas de capacidade muito elevada e sobre 
as opções quanto à instalação dessas redes com recurso a financiamento público, 
designadamente da União Europeia, nas áreas geográficas onde se verifique a inexistência de 
redes de comunicações eletrónicas de capacidade muito elevada (“áreas brancas”), tendo como 
propósito assegurar a cobertura de todo o território nacional, garantindo a cobertura de todos 
os agregados familiares por redes Gigabit até 2030, sendo consideradas como prioritárias as 
áreas de baixa densidade populacional, favorecendo a coesão territorial e a valorização dos 
territórios do interior. A ANACOM analisou os contributos entretanto recebidos, elaborou um 
relatório que enviou ao Governo e publicou, no seu sítio na Internet, o documento que integra 
a versão pública dos contributos recebidos.--------------------------------------------------------------------
Adicionalmente, informa-se que foi dado conhecimento à Dense Air Portugal, Unipessoal, Lda., 
à DIGI Portugal, Sociedade Unipessoal, Ldª, à MEO, à NOS, à NOWO Communications, S.A. e à 
VODAFONE das preocupações identificadas na vossa comunicação com vista a sensibilizá-los 
para a sua resolução.”.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
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 5/2022;------------------------------------------------ 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
colocou à votação a ata nº 5/2022, relativa à sessão ordinária da Assembleia Municipal 
realizada em vinte e sete de setembro de dois mil e vinte e dois, que foi aprovada por maioria 
com duas abstenções.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Assembleia Municipal;------------------------- 
 
O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Beringel, Vítor Besugo, apresentou a seguinte 
Moção conjunta, intitulada: Pela Defesa do Direito à Saúde das populações locais:---------------
“A saúde é uma preocupação fundamental do ser humano, constituindo elemento basilar para 
a vida e o bem-estar de cada pessoa.-----------------------------------------------------------------------------
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O DIREITO À SAÚDE é um dos direitos essenciais que a Constituição da República Portuguesa 
consagra, Lei Fundamental que definiu como instrumento para a sua concretização a 
existência do Serviço Nacional de Saúde (SNS), com a condição de ser nacional, público e de se 
revestir de um instrumento concretizador da responsabilidade prioritária do Estado, em 
garantir o direito à saúde a todos os portugueses em condições de igualdade, 
independentemente do seu estatuto social e económico.--------------------------------------------------
A extensão do Centro de Saúde de Beja às freguesias rurais, na prática, não está plenamente 
assegurada, ou por deficiências funcionais, ou por falta de médicos de família, deixando sem 
assistência regular milhares de utentes.-------------------------------------------------------------------------
Com uma população envelhecida e com poucos recursos, os residentes afetados, 
inclusivamente da cidade de Beja, deparam-se com o mesmo problema de falta de um médico 
de família; assim, os residentes das freguesias rurais são obrigados a recorrer aos serviços de 
Saúde de Beja a vários quilómetros de distância, ou, mais grave, nos casos em que tal não é 
possível, a ficar sem o devido acompanhamento médico.---------------------------------------------------
Perante o quadro de acentuadas carências na saúde, que assola a população do concelho a 
Assembleia Municipal de Beja propõe-se:-----------------------------------------------------------------------
Solicitar ao senhor Ministro da Saúde atenção prioritária e que se tomem medidas urgentes, 
providenciando a vinda de médicos para o concelho de Beja, nomeadamente para as 
freguesias rurais;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apelar ao senhor Ministro da Saúde para a necessidade de prosseguir com os processos de 
ampliação e qualificação do Hospital de Beja.------------------------------------------------------------------
Caso seja aprovada, esta moção deverá ser remetida para as seguintes entidades: ao Exmº 
senhor Presidente da República; ao Exmº senhor Presidente da Assembleia da República; 
Exmº senhor Primeiro-Ministro; ao Exmº senhor Ministro da Saúde; a todos os Grupos 
Parlamentares da Assembleia da República; ao Exmº senhor Presidente do Conselho de 
Diretivo da ARS Alentejo, I.P.; à Exmº senhora Presidente do Conselho de Administração da 
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo e ao Exmº senhor Presidente Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo.”, disse.------------------------------------------ 
 
Colocada à votação foi a Moção, aprovada por unanimidade.-------------------------------------------- 
 
O eleito Bernardo Loff (CDU) fez a seguinte Declaração de Voto:-----------------------------------------
“Os eleitos da Coligação Democrática Unitária na Assembleia Municipal de Beja votaram 
favoravelmente esta Moção que chama a atenção para a justa preocupação sobre a falta de 
médicos de família na maioria das freguesias rurais do Concelho de Beja mas não podem 
deixar passar a oportunidade de salientar que este problema é apenas parcelar e que se insere 
numa visão mais global que é a falta de decisões políticas ajustadas à manutenção de um 
Serviço Nacional de Saúde universal, geral, gratuito e de qualidade na esfera pública e que tem 
consequências bem conhecidas, desde a falta de médicos de família em todo o Concelho de 
Beja, focada no texto da Moção, até à falta de médicos da carreira hospitalar, havendo o risco 
sério de alguns serviços encerraram a curto prazo e há falta de condições de trabalho e de 
equipamentos sendo urgente o início das obras da 2ª Fase do Hospital, que a Moção também 
faz referencia e da instalação da ressonância magnética nuclear para além da recuperação dos 
edifícios de muitos Centros de Saúde.----------------------------------------------------------------------------
Neste contexto, os eleitos da Coligação Democrática Unitária na Assembleia Municipal de Beja, 
estranham o voto contra do Partido Socialista e a abstenção do Partido Social-Democrata no 
Orçamento de Estado para 2023, a uma proposta do deputado João Dias sobre as obras do 
Hospital de Beja.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os eleitos da Coligação Democrática Unitária continuarão a estar atentos à política da saúde 
seguida pelo governo e comprometem-se a denunciá-la caso seja contrária aos interesses das 
populações.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Muito sucintamente, são estes os motivos que levaram os eleitos da Coligação Democrática 
Unitária nesta assembleia a apresentar esta declaração de voto.”, disse.------------------------------- 
 
A eleita Madalena Palma (CCBC) apresentou a seguinte Declaração Política:--------------------------
“A questão dos imigrantes tem de ser encarada como um problema nacional. A população do 
nosso país está envelhecida, em todos os sectores precisamos de gente para trabalhar, no 
turismo, na indústria, nos serviços e na agricultura.----------------------------------------------------------
Não se fez nada em termos de planeamento estratégico. Existe um claro distanciamento entre 
as políticas públicas de formação e emprego e os incentivos de investimento, 
consequentemente a necessidade de importar mão-de-obra estrangeira é uma realidade.-------
A criação de barreiras burocráticas, dificultando a autorização de trabalho, incentiva a criação 
de esquemas ilegais, para aproveitamento das pessoas que querem aqui trabalhar. Por outro 
lado, o facilitismo na criação de empresas de trabalho temporário, conduz a situações de 
exploração e dependência. Algumas destas empresas desaparecem tão depressa como 
aparecem, deixando dívidas às finanças, segurança social, trabalhadores e proprietários de 
habitações.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O problema social dos imigrantes, na maioria dos casos, agravou-se e está longe de ser 
resolvido. As associações têm recebido nos últimos dias, pessoas que ficaram sem trabalho e 
consequentemente sem casa. Maioritariamente as pessoas foram despedidas por não terem 
ainda todos os documentos e os empregadores não querem correr riscos. Outros foram 
inquiridos e estão agora a descoberto sem qualquer apoio.------------------------------------------------
O grupo parlamentar do “Beja Consegue” apela ao executivo da Camara Municipal de Beja, 
que informe o Governo desta situação e da possibilidade do seu agravamento se nada for 
feito. É preciso que se tomem medidas que regulem a entrada de pessoas no nosso território, 
à semelhança do que acontece na maioria dos países. As Entidades que tratam destes 
procedimentos, nomeadamente o SEF, ACT, ACM e demais autoridades têm de ter mais 
recursos humanos e meios para fazerem o seu trabalho. As migrações não podem ser 
encaradas como um problema irresolúvel, mas como um processo a ser gerido para benefício 
de todos, países de origem e de destino. A mobilidade humana sempre existiu e existirá, sendo 
um desafio para os governos conjugarem o controlo das suas fronteiras garantindo o respeito 
dos direitos básicos dos migrantes.”, disse.--------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) apresentou a seguinte Declaração Política – Situação da 
imigração em Beja e concelhos envolventes:------------------------------------------------------------------
“As notícias que vieram à praça pública sobre a ação da Polícia Judiciária em Concelhos do 
Distrito de Beja, visando redes de imigração ilegal, sobre-exploração e tráfico de seres 
humanos devem merecer um apontamento político nesta Assembleia.---------------------------------
Desde logo, por serem notícias que nos devem envergonhar, pois correspondem a situações há 
muito do conhecimento das instituições locais; mais, houve alertas, denúncias e exposições 
políticas e o resultado foi, pura e simplesmente, deixar chegar a situação ao estado de ser 
necessária uma megaoperação policial para combater problemas de índole social, laboral e de 
direito de tal dimensão, que em muito desprestigia o nosso território e o próprio país.------------
Face aos acontecimentos e respetivos antecedentes, é legitimo afirmar que a operação apenas 
peca por tardia, porque o conhecimento do problema chegou até ao mais alto nível, neste 
caso à Assembleia da República, por via de iniciativas do deputado do PCP, João Dias, através 
das quais questionou em diversos momentos o governo sobre os indícios existentes e a 
situação nas explorações agrícolas da região, no sentido de providenciar que as autoridades 
competentes agissem em devido tempo, na defesa dos direitos laborais, sociais e humanos 
destes trabalhadores, independentemente da sua naturalidade ou nacionalidade.------------------
Assim, perante o que se sabe da dimensão dos problemas, há que ter presente que as 
realidades que são agora objeto da intervenção das autoridades policiais conformam apenas 
uma parte das inúmeras situações que afetam milhares de trabalhadores no Alentejo. Se as 
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ações agora desencadeadas não forem no futuro compensadas com outras, a presente 
operação poderá traduzir-se num mero expediente de efeito parcial, com impactes pouco 
duradouro e persistentes, pois é indispensável que o governo mobilize os meios, de modo 
regular e sistemático, para efetivamente fiscalizar, prevenir e combater estes crimes. De modo 
mais decidido, é necessário que, por exemplo, a Autoridade para as Condições de Trabalho, a 
Segurança Social, o SEF e outras entidades, intervenham de forma permanente para pôr cobro 
a autênticas redes organizadas e “máfias”, com a finalidade de criar condições de acolhimento, 
integração, habitabilidade, regularização e garantia de vínculos laborais, que assegurem 
direitos e dignidade a todos os trabalhadores, nacionais e imigrantes. Neste sentido, em nossa 
opinião, cabe também às câmaras municipais em articulação, nomeadamente com a área da 
saúde, verificar as condições de habitabilidade e permanência dos imigrantes, tanto mais que 
numa relação de proximidade acentuada as situações de maior degradação acabam por ser, 
direta ou indiretamente, do conhecimento dos serviços das autarquias.-------------------------------
Há outro plano importante de análise destas questões que têm raízes profundas em opções de 
ordem estrutural e estratégicas que estão na base do desenvolvimento de um modelo de 
exploração de recursos associados à agricultura, que remete unilateralmente para o 
predomínio nos campos da zona de influência do EFMA de uma dinâmica de tipo capitalista 
selvagem, devido à desregulação, onde campeia a exploração desenfreada de recursos. Este 
tipo de modelo está subordinado a lógicas extractivistas de curto prazo e enquadra o que se 
designa por agro-negócios de natureza financista, tão presente em países fornecedores de 
matérias-primas, em que os grandes beneficiários são grupos empresariais e financeiros 
alheios ao território, com interesses constituídos a nível nacional e igualmente no estrangeiro. 
A própria escolha das culturas é determinada essencialmente pelo rápido retorno do 
investimento, sem a preocupação manifestada pelos próprios instrumentos de planeamento 
de nível nacional e regional, que têm como objetivos garantir a soberania e segurança 
alimentar do país. Este é pois o modelo emergente saído das políticas desenvolvidas por 
sucessivos governos titulados por PS, PSD e CDS, cujos resultados evidentes se reportam à 
exploração intensiva em variadas áreas e culturas agrícolas, com o único propósito de 
assegurar lucros milionários a grupos empresariais portugueses e estrangeiros, 
designadamente por via da subcontratação de empresas de mão-de-obra temporária e/ou 
migrante que, por sua vez, se alimentam nas redes de imigração ilegal e de tráfico de seres 
humanos. Este é na prática o projeto de reforma da agricultura feito por estes partidos, apesar 
da consignação de bancos de terras a distribuir, sobretudo pelos jovens agricultores, que está 
previsto na legislação, bem como o reordenamento sustentável do espaço agrícola e da 
qualificação dos agricultores e empresários locais, sem falar nas constantes referências à 
coesão social e regional propaladas e firmadas pelos respetivos governos. Tudo isto não passa 
de meras miragens, correspondentes a autênticas escapatórias de retóricas marcantes de 
políticas demagógicas, sem que na prática se vislumbre sinais consolidados de um sistema 
produtivo ambientalmente sustentável, humanizado e vinculado aos objetivos estratégicos de 
segurança e soberania alimentares do país.---------------------------------------------------------------------
Aquilo que aconteceu e está a ocorrer merece, pois, uma reflexão aprofundada sobre as 
matérias implicadas para que processos de sustentabilidade e de humanização do território 
sejam uma realidade entre nós.”, disse.------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Áurea Dâmaso (PS), referiu que o tema da imigração ilegal realmente envergonha-nos 
a todos portugueses e alentejanos em particular mas muito a espanta que o senhor eleito que 
acabou de ler a Declaração Política diga que foi por via do deputado João Dias na Assembleia 
da República que se terá desencadeado esta investigação. Ora, parece-lhe que todos saberão 
que é ao Ministério Público que compete a investigação e a delegação da mesma na Polícia 
Judiciária e que são as autoridades no terreno que investigam há mais de um ano este 
problema. Mais, também não é ao Governo que se deve pedir responsabilidades neste caso 
em concreto, as instituições e autoridades existem, o SEF, a PSP, a GNR, a Polícia Judiciária e, 
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acima destes, o Ministério Público, pelo que na sua opinião compete sim a todos nós enquanto 
cidadãos denunciar os crimes que tenham conhecimento, por exemplo, pessoalmente, pode 
dizer que já fez duas denúncias ao Ministério Público de situações de imigração que suspeitou, 
não sabe se o senhor eleito já fez o mesmo ou se alguns dos eleitos aqui sentados terão feito o 
mesmo para agora virem tentar fazer disto uma bandeira política, porque isto é um problema, 
não é uma bandeira política.----------------------------------------------------------------------------------------
Em seguida, apresentou a seguinte Declaração Política – Dia Internacional para a Eliminação 
da Violência Contra as Mulheres:---------------------------------------------------------------------------------
“Reconhecendo a urgente necessidade de uma aplicação universal às mulheres dos direitos e 
princípios relativos à igualdade, segurança, liberdade, integridade e dignidade de todos os 
seres humanos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constatando que tais direitos e princípios se encontram consagrados em instrumentos 
internacionais, nomeadamente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no Pacto 
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, no Pacto Internacional sobre os Direitos 
Económicos, Sociais e Culturais, na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Mulheres e na Convenção contra a Tortura e Outras Penas ou 
Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes.------------------------------------------------------------
Preocupada com o facto de a violência contra as mulheres constituir um obstáculo, não só à 
realização da igualdade, do desenvolvimento e da paz conforme reconhecido nas Estratégias 
de Futuro de Nairobi para o Progresso das Mulheres, nas quais se recomendou a adoção de 
um conjunto de medidas destinadas a combater a violência contra as mulheres, mas também à 
plena aplicação da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 
as Mulheres.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afirmando que a violência contra as mulheres constitui uma violação dos direitos e liberdades 
fundamentais das mulheres e destrói ou compromete o gozo, pelas mulheres, de tais direitos e 
liberdades, e preocupada pelo fracasso desde há muito verificado na proteção e promoção 
desses direitos e liberdades nos casos de violência contra as mulheres.--------------------------------
Reconhecendo que a violência contra as mulheres constitui uma manifestação de relações de 
poder historicamente desiguais entre homens e mulheres, que conduziram ao domínio e à 
discriminação das mulheres por parte dos homens e impediram o progresso pleno das 
mulheres, e que a violência contra as mulheres constitui um dos mecanismos sociais 
fundamentais através dos quais as mulheres são forçadas a assumir uma posição de 
subordinação em relação aos homens.---------------------------------------------------------------------------
Preocupada pelo facto de alguns grupos de mulheres, tais como mulheres pertencentes a 
grupos minoritários, mulheres indígenas, mulheres refugiadas, mulheres migrantes, mulheres 
residentes em comunidades rurais ou remotas, mulheres indigentes, mulheres internadas em 
instituições ou detidas, crianças do sexo feminino, mulheres com deficiências, mulheres idosas 
e mulheres em situações de conflito armado, serem especialmente vulneráveis à violência.-----
Alarmada pelo facto de as oportunidades ao dispor das mulheres para alcançar a igualdade 
jurídica, social, política e económica na sociedade estarem limitadas, nomeadamente, por uma 
violência contínua e endémica.-------------------------------------------------------------------------------------
A Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou em 1993 a Declaração para a Eliminação da 
violência contra as mulheres e instituiu em 1999 no calendário internacional o dia 25 de 
Novembro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volvidos mais de 20 anos sobre a instituição deste dia e quase 30 anos depois da proclamação 
desta declaração, o cenário continua verdadeiramente preocupante.-----------------------------------
Em Portugal, cerca de 27 mil pessoas por ano apresentam às forças de segurança uma 
participação por violência doméstica, sendo que, destas, 85% são mulheres. Nos últimos dez 
anos morreram em média 40 mulheres por ano vítimas de homicídio em relações de 
intimidade. Este ano, já foram assassinadas 28 mulheres e mais de 30 filhos ficaram órfãos de 
mães.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Números que nos permitem concluir que mais de 23 anos depois de instituído este dia, mais 
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de 20 anos depois de um conjunto de legislação penal que visa a proteção das mulheres e a 
penalização dos agressores, ainda temos um longo caminho a percorrer.------------------------------
Uma vida livre de violência para mulheres e meninas é um direito fundamental e inalienável, 
que está consagrado nos direitos humanos internacionais e nas leis humanitárias.------------------
O Partido Socialista tem inscrito na sua matriz fundadora a promoção da Igualdade e o 
combate a todo o tipo de discriminações e violências de género.-----------------------------------------
O Partido Socialista tem liderado os avanços mais significativos que em Portugal se têm 
registado na prevenção e combate à violência contra as mulheres, através de medidas de 
política que têm vindo a ser implementadas pelos diversos Governos, e de processos 
legislativos de referência, de onde se destaca: a Lei nº 7/2000, que definiu os maus tratos 
entre os cônjuges como crime público; a reforma penal de 2007, que autonomiza a “violência 
doméstica” como um novo tipo legal de crime, e amplia as categorias de vítimas de modo a 
incluir os ex-cônjuges ou as pessoas que tenham mantido uma relação análoga à dos cônjuges, 
integrando aqui as uniões homossexuais; a Lei nº 112/2009 que aprovou um novo regime 
jurídico de prevenção e combate à violência doméstica e consagrou este tipo de crime como 
investigação prioritária, definindo o estatuto de vítima e a possibilidade de recurso à vigilância 
eletrónica e à teleassistência, e ainda a possibilidade dos agressores se poderem submeter a 
programas de prevenção da reincidência; em 2014 procedeu-se à alteração do Código Penal, 
que passou a permitir a declaração de indignidade sucessória, no âmbito de sentença 
condenatória pela prática do crime de homicídio.-------------------------------------------------------------
O Grupo do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Beja repudia todas as formas de 
violência e discriminação contra as mulheres e apela a que todos sejamos parte ativa nesta 
luta para que também em Beja consigamos reduzir drasticamente estes números.-----------------
Recordo por fim que em 05 de janeiro deste ano 2022, Beja acordava com a notícia do 
homicídio de Elsa Luz, vítima de violência doméstica. Compete-nos a todos nós, eleitos, 
promover e/ou implementar atividades e politicas diversas que protejam todas as Elsas do 
nosso concelho!”, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito Bernardo Nascimento (CCBC) referiu estar quase ou completamente de acordo com 
aquilo que a eleita Áurea Dâmaso acabou de ler, não obstante, há duas questões com as quais 
ficou a pensar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disse a eleita que o Partido Socialista implementou uma série de medidas, ora, se não fosse o 
Partido Socialista quem poderia ser se é este que está há uma série de anos no Governo? Era 
totalmente impossível ser outro partido que não fosse o Partido Socialista implementar 
medidas relativamente à questão da violência doméstica.--------------------------------------------------
Depois parece-lhe que essas medidas muito provavelmente não têm sido eficazes porque se 
fossem os números que temos e que são realmente um desastre já tinham melhorado 
significativamente, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Áurea Dâmaso (PS), relativamente à primeira questão, lembrou que não é quem está 
no Governo que legisla, como o eleito Bernardo Nascimento saberá, a legislação é produzida 
na Assembleia da República e é proposta por qualquer grupo parlamentar eleito e portanto o 
Partido Social-Democrata poderia ter apresentado projetos-lei que ao serem aprovados pela 
Assembleia da República seriam Lei.------------------------------------------------------------------------------
Quanto à eficácia da legislação, é o que é, concorda com ele, os números não podem ser 
contrariados e efetivamente há um grande caminho a percorrer nessa matéria, disse.------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) fez a seguinte observação, adiantando desde logo que da sua 
parte não vê objeção se passar a ser esta a regra mas, até agora, as Declarações Políticas nas 
Assembleias onde tem participado não obedecem a este formalismo, ou seja, não acarretam 
respostas ou intervenções por parte dos grupos, portanto, regras são regras e pese embora 
não estejam provavelmente escritas no Regimento, se for para passar a ser esta a prática, terá 
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que haver alguma alteração no sentido das mesmas poderem começar a ser comentadas, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora Presidente da Assembleia Municipal disse que este órgão é a casa da democracia e 
um espaço de liberdade onde as pessoas se podem manifestar pelo que não vê qualquer 
inconveniente em que haja comentários sobre as Declarações Políticas apresentadas, aliás, à 
semelhança daquilo que acontece na Assembleia da República onde qualquer deputado pode 
intervir manifestando a sua opinião sobre o assunto que está em discussão.-------------------------- 
 
Em seguida o eleito Bernardo Loff (CDU) apresentou a seguinte Moção:--------------------------------
“Considerando o facto real e indesmentível de que o Orçamento de Estado recentemente 
aprovado pela Assembleia da República não contempla um aumento dos salários de acordo 
com a inflação e com o aumento do custo de vida.-----------------------------------------------------------
Considerando o facto real e indesmentível de que o mesmo Orçamento de Estado não prevê 
um aumento das pensões e das reformas de acordo com o previsto na Lei nº 53-B/2006, que 
foi convenientemente suspensa pelo Governo, para evitar o seu aumento de acordo com a 
inflação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando o facto real e indesmentível de que estes aumentos não repõem o poder de 
compra, tendo em conta os aumentos reais e indesmentíveis do preço dos bens essenciais, 
nomeadamente dos bens alimentares e da energia.----------------------------------------------------------
Considerando o contraste evidente, real e indesmentível, destes escassos aumentos com os 
escandalosos lucros dos grandes grupos de distribuição alimentar e energética.---------------------
A Assembleia Municipal de Beja, reunida na sessão ordinária de 29 de novembro de 2022, 
manifesta ao Governo a sua preocupação por esta política que atinge essencialmente quem 
trabalha e quem trabalhou durante toda uma vida e exige urgentemente medidas objetivas e 
justas, reparadoras do poder de compra.------------------------------------------------------------------------
A ser aprovada esta moção deve ser enviada aos grupos parlamentares da Assembleia da 
República, ao Governo e à Comunicação Social.”, disse.----------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação foi a Moção, rejeitada por maioria com dezasseis votos contra da 
bancada do Partido Socialista, treze votos a favor da bancada da Coligação Democrática 
Unitária e quatro abstenções da Coligação “Consigo Beja Consegue”.--------------------------------- 
 
O eleito Vítor Hugo Rego apresentou a seguinte Declaração de Voto do Grupo de deputados 
municipais do Partido Socialista à Moção da CDU sobre o recentemente aprovado Orçamento 
do Estado para 2023:--------------------------------------------------------------------------------------------------
“Todos temos, ou deveríamos ter, consciência da conjuntura que tomou forma desde 2020, 
com tudo o que implicou para as pessoas, para as empresas, para o país. Com uma pandemia 
ainda não debelada, somou-se uma guerra que, não desvalorizando o drama dos atos 
criminosos cometidos pela Federação Russa contra o Povo Ucraniano, determinaram um 
agravamento desta conjuntura, provocando um aumento significativo do custo de vida, 
colocando em causa a necessária estabilidade económico-financeira para o desenvolvimento 
de políticas orçamentalmente sustentáveis e responsáveis.------------------------------------------------
Se, por um lado, seria desejável garantir aumentos que refletissem a inflação, é necessário ter 
consciência que as respostas necessárias para o seu combate, não permitem políticas 
expansionistas que, podendo aliviar momentaneamente os sintomas, possam agravar e 
prolongar a doença.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Face a isto, para responder às necessidades do país, a proposta de Orçamento de Estado que o 
Governo apresentou ao Parlamento é um exercício de realismo e responsabilidade face à 
incerteza, mas que coloca os cidadãos no centro das suas políticas. Prova disso é o acordo em 
sede de Concertação Social negociado pelo Governo, que permitirá prosseguir com a política 
de aumento do Salário Mínimo Nacional, devidamente suportada por um pacote fiscal que 
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permite, aos empregadores, acomodarem os seus investimentos em recursos humanos, 
promovendo uma política de criação ativa de emprego e de valorização dos trabalhadores.-----
Este Orçamento também dá continuidade à política de resposta ao aumento dos preços da 
energia, nomeadamente da eletricidade e do gás, sendo inegável que, face aos resultados para 
já obtidos, é considerada uma das intervenções mais eficazes em matéria de políticas públicas 
desenvolvidas por Estados-Membros da União Europeia, já que Portugal foi um dos países 
onde os custos destas energias menos cresceram. Não sendo uma política salarial, é inegável 
que esta é uma política de preservação dos rendimentos dos cidadãos, e de proteção às 
empresas, com os consequentes efeitos positivos de proteção do mercado de emprego.---------
Um Orçamento que atribui mais 700 milhões de euros ao Serviço Nacional de Saúde, que lhe 
permitirá melhorar as respostas em Saúde a todos os cidadãos, e que, sem sombra de dúvida, 
irá beneficiar os mais desprotegidos já que são, reconhecidamente, aqueles que mais 
dificuldades têm no acesso a cuidados de saúde.--------------------------------------------------------------
Um Orçamento que mantêm a política de redução da Dívida Pública, diminuindo assim os 
encargos com juros, preservando rendimentos.---------------------------------------------------------------
Este não é o orçamento dos que alimentam a ilusão que os recursos financeiros são ilimitados, 
e também não é o orçamento dos que se limitam a criticar obstinada e incoerentemente, as 
políticas do Governo, sem nunca apresentarem soluções realistas e, acima de tudo, exequíveis.  
Este é um Orçamento que, face à limitação que os recursos disponíveis impõem, é a resposta à 
realidade, centrada nas pessoas, na promoção dos rendimentos, do emprego, e da equidade, 
sem deixar de ser financeiramente responsável.--------------------------------------------------------------
Estas razões são, assim e por si só, mais que suficientes para que os deputados municipais do 
Partido Socialista votem contra a moção apresentada.”, disse.-------------------------------------------- 
 
A eleita Maria da Fé (CDU) apresentou a seguinte Declaração Política sobre o Orçamento de 
Estado para 2023:------------------------------------------------------------------------------------------------------
“1. O Orçamento do Estado constitui um instrumento que pode e deve servir para combater as 
desigualdades e as injustiças, através de uma maior e melhor distribuição da riqueza 
produzida, tal como decorre do enquadramento constitucional sobre a matéria. O que na 
verdade aconteceu é que mais uma vez o orçamento que o Governo do Partido Socialista levou 
à Assembleia da República ainda aprofunda mais as injustiças e aponta para o caminho inverso 
que é necessário para o País e para a região. Nesse sentido, o Partido Comunista Português 
apresentou mais de 400 propostas que a terem sido aprovadas permitiriam responder à 
escalada do aumento do custo de bens e serviços essenciais e à degradação das condições de 
vida, combater a especulação e a injustiça fiscal, impedir a degradação dos serviços públicos e 
o agravamento das desigualdades, incluindo as de nível territorial.--------------------------------------
Apesar de o Partido Socialista e o Governo dizerem que são uma maioria de diálogo, a verdade 
é que o Orçamento do Estado para 2023 saiu do Parlamento praticamente como entrou, ou 
seja, sem qualquer mexida nas linhas essenciais determinadas pelas opções do Governo PS. 
Neste Orçamento fica bem claro que o Governo faz-se valer da maioria absoluta, tendo ficado 
evidente a falta de abertura da bancada que o suporta para aceitar propostas do PCP que 
dariam respostas aos problemas prementes que afetam os trabalhadores e o povo, sendo que 
apenas foi aprovada, uma proposta e uma alínea de uma outra.------------------------------------------
2. As propostas do PCP, para o país e para o distrito de Beja, comprovam que há alternativa às 
opções do PS. Perante um orçamento sem respostas aos problemas do País, aproveitámos o 
orçamento para defender soluções que preocupam milhares de famílias, como é o caso do 
acesso à habitação ou da sua defesa (própria ou arrendada), face ao aumento dos juros e de 
rendas cada vez mais proibitivas. No caso da habitação e para que ninguém fique sem casa, 
defendemos propostas com vista ao estabelecimento de um limite mais baixo para a 
atualização das rendas ou para reduzir as comissões bancárias e outros encargos bancários 
face à subida das taxas Euribor. Assim como, no que respeita aos serviços públicos, 
apresentámos medidas destinadas ao seu reforço, seja na saúde ou na educação, nos 
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transportes ou no domínio da proteção social. Não deixou o PCP de dar uma atenção à 
necessidade de responder urgente e eficazmente às dificuldades que os setores produtivos e 
as micro, pequenas e médias empresas atravessam com vista a aumentar a produção nacional 
e assim reduzir a nossa dependência externa.------------------------------------------------------------------
No que ao distrito e à região diz respeito, o PCP deu entrada de quatro propostas, duas na área 
das acessibilidades e outras duas na área da saúde. Nas acessibilidades defendemos a 
conclusão do IP8 e a eletrificação e modernização de toda a Linha do Alentejo, ambas 
rejeitadas pelo PS. Já na saúde demos entrada da proposta para que se inicie os procedimentos 
com vista à concretização das obras de ampliação do Hospital de Beja com a construção da sua 
segunda fase, proposta esta que foi chumbada pelo PS e Chega. Sendo que a outra proposta da 
saúde se dirigia à devolução do Hospital de São Paulo em Serpa para a gestão do ministério da 
Saúde, uma proposta tão justa quanto necessária, que foi rejeitada pelo PS; PSD; Chega e 
Iniciativa Liberal, o que é revelador de quem na verdade defende o Serviço Nacional de Saúde. 
3. De referir ainda, até pelos impactos que também teria na região, as propostas apresentadas 
na área do Poder Local de que se destacam a compensação pelas despesas no âmbito da 
COVID-19, a compensação pelo brutal aumento dos custos, a elaboração de um plano concreto 
para a requalificação das escolas ou ainda o reforço das verbas para garantir melhores 
transportes públicos.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Com implicações ao nível das autarquias, mais se refere, que o PCP apresentou mais 23 
propostas a incluir no Orçamento de Estado, referentes a recursos humanos e contratação, 
questões financeiras e a outros domínios. Se fossem tidas em conta no OE seguramente que a 
administração autárquica e a gestão pública de proximidade ficariam mais capacitadas.----------
Para constar na ata mas não vão ser lidas, devido ao tempo escasso, identificam-se de seguida 
todas as propostas apresentadas no âmbito das autarquias locais.---------------------------------------
Recursos humanos e contratação: Vinculação dos trabalhadores contratados a termo 
colocados nas autarquias locais e - Integração dos estagiários (PEPAL); Contratação de 
trabalhadores por pessoas coletivas de direito público e empresas do setor público 
empresarial; Suplemento de insalubridade, penosidade e risco.------------------------------------------
Questões financeiras: Endividamento das empresas públicas; Equilíbrio Orçamental – não 
obrigatoriedade do cumprimento em 2023 dada a atual situação; Adicional ao Fundo de 
Equilíbrio Financeiro (FEF) para compensar inflação; Adicional ao Fundo de Financiamento das 
Freguesias (FFF) para compensar inflação; Montante adicional Fundo Social Municipal (FSM) 
para ressarcir os municípios das despesas incorridas com a COVID-19; Taxa de Gestão de 
Resíduos – repor a taxa anteriormente em vigor; Taxa de Direitos de Passagem e Taxa de 
Ocupação do Subsolo – impedir a repercussão dos valores aos utilizadores; IVA das refeições 
escolares – redução para a taxa de 6%; Alteração à Lei nº 73/2013 (Estabelece o regime financeiro 

das autarquias locais e das entidades intermunicipais) – alteração de várias normas que permitem 
melhorar a capacidade de intervenção dos municípios e freguesias e neste último caso permitir 
também o recurso ao crédito a médio e longo prazo; Qualificação das escolas – estabelecer 
programa concreto que identifique prazos e fontes de financiamento e alocar verba do 
Orçamento para o início dos investimentos; Adicional ao Fundo de Financiamento das 
Freguesias (FFF) para fazer face às despesas que as juntas de freguesia suportaram com a 
COVID-19; Acordos de Regularização de Dívidas das Autarquias Locais (reposição do que estava 

previsto no OE para 2019) – alargando o âmbito; Endividamento da Empresas Públicas – eliminar 
restrições desde que os investimentos estejam previstos em Estudos de Viabilidade Económica 
e Financeira.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outros domínios: Proteção Civil – apoio aos municípios; Acesso ao mercado regulado de 
eletricidade para o fornecimento em média tensão; Empresas públicas não reclassificadas (As 

Empresas Públicas não Reclassificadas que prestem serviços públicos essenciais e que não recebem 
indemnizações compensatórias ficam dispensadas do cumprimento das regras referentes a viaturas, 

contratação de trabalhadores, investimentos e gastos operacionais); Alteração ao Decreto-Lei nº 
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21/2019 (Transporte escolar) – alargar âmbito de acesso; Centros de Recolha Animal – reforço 
das verbas; Contribuição Audiovisual – não aplicação às autarquias locais.”, disse.------------------ 
 
O eleito Manuel Oliveira (CDU) apresentou a seguinte Saudação – O Cante Alentejano 
Património Cultural Imaterial da Humanidade:---------------------------------------------------------------
Passaram oito anos sobre a elevação do Cante Alentejano a património cultural imaterial da 
humanidade. Foi no dia vinte sete de novembro de 2014. “Mas que dia tão bonito, ninguém 
queria acreditar, o Alentejo é património, pelo seu lindo cantar. Todas as nações do mundo 
vieram para escutar,”...-----------------------------------------------------------------------------------------------
Desde então, os grupos corais ganharam vitalidade, o Cante entrou nas escolas atraindo os 
jovens e passou a estar mais presente no mundo, através de grupos organizados pela diáspora. 
As manifestações de alegria satisfação e reconhecimento generalizado da sua importância 
reforçaram uma das principais marcas identitárias das gentes do Alentejo.----------------------------
Parafraseando a senhora Diretora Regional de Cultura do Alentejo, Drª Ana Paula Amendoeira, 
na cerimónia comemorativa, em Serpa: se tivéssemos que extrair um único elemento 
distintivo do Alentejo, esse elemento seria sem dúvida nenhuma o Cante.----------------------------
Temos, todos, o dever estrito de nos mantermos vigilantes na defesa deste elemento 
identitário tão relevante, proporcionando a cada geração a possibilidade de sentir que 
pertencemos a um povo que canta quando está feliz, que canta quando está triste, que canta 
entre amigos e expressa através do Cante emoções, vivências e expetativas.-------------------------
Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Beja saúdam todos os cantadores e cantadeiras, 
cidadãos e entidades, que contribuíram e contribuem para a elevação do Cante, enquanto 
expressão artística e cultural de enorme valor patrimonial para o Alentejo.”, disse.----------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 

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

 
Neste período não houve qualquer pedido de intervenção.------------------------------------------------ 
 

3. – Ordem do Dia;-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3.1. – Informação escrita do presidente da câmara municipal acerca da 
atividade desta e da situação financeira do município (artigo 25º, nº 2, 
alínea c) da lei nº 75/2013, de 12 de setembro);-------------------------------------------- 

 
O senhor Presidente da União de Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João Baptista, 
Miguel Ramalho (CDU), deixou duas questões ao senhor Presidente da Câmara:---------------------
1ª – Conselho Municipal de Segurança dos Cidadãos de Beja, foi instalado em junho, deveria 
ter reunido em setembro o que não aconteceu. No mandato passado não reuniu, neste apenas 
tomou posse. A legislação é bastante objetiva quanto ao seu funcionamento. Considera o 
senhor Presidente não existir motivos para o seu funcionamento?---------------------------------------
2ª – Comissão Municipal de Trânsito. Aguarda a primeira reunião e como têm dito noutras 
ocasiões, para a Câmara e eventualmente para o responsável do pelouro, o funcionamento da 
mesma poderá não ter interesse mas para a União de Freguesias e certamente para a cidade e 
para o Concelho, por ser uma estrutura que senta à mesma mesa entidades externas ao 
Município com grandes responsabilidades na área em causa, considera-a muito importante. Na 
última reunião onde o assunto foi abordado, o senhor Presidente informou não ter ainda 
conseguido encontrar agenda pelo que considera que ao manter-se a dificuldade deveria 
delegar. No caso de se manter a situação, propõe o Grupo da CDU que os representantes da 
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Assembleia Municipal na Comissão, se possível, agendassem uma reunião sobre questões de 
trânsito, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara informou que eventualmente poderá ter havido algum 
problema com a emissão das Convocatórias porque a reunião do Conselho Municipal de 
Segurança dos Cidadãos de Beja está agendada para o dia 05 de dezembro (segunda-feira) às 
18:00 horas e a reunião da Comissão Municipal de Trânsito está agendada para o dia 07 de 
dezembro (quarta-feira) às 18:00 horas, ambas no auditório da Biblioteca Municipal José 
Saramago.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 

3.2. – Relatório de Gestão do Município de Beja – 1º semestre de 2022;--- 

 
O relatório semestral do Município de Beja destina-se a uma apreciação intercalar, 
apresentando-se, enquanto documento técnico que sintetiza a atividade e sistematiza a 
informação decorrente da Atividade Municipal, durante o primeiro semestre de 2022.------------
Do seu conteúdo, destacam-se aspetos específicos relativos à execução orçamental, no que 
concerne às receitas e despesas ao longo dos primeiros seis meses do ano económico de 2022, 
assim como da execução das Grandes Opções do Plano.----------------------------------------------------
O objetivo foi o de explicitar, com clareza, a informação mais relevante apresentada em 
quadros, indicadores e gráficos.------------------------------------------------------------------------------------
O relatório apresenta o desempenho do Município ao nível orçamental, económico e 
financeiro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para uma melhor apreciação, são apresentadas determinadas variáveis, as consideradas mais 
significativas, da gestão municipal, cujos valores são comparados em alguns casos, com a 
execução em período homólogo do ano anterior.-------------------------------------------------------------
Execução orçamental:------------------------------------------------------------------------------------------------
No decurso do primeiro semestre de 2022, o orçamento municipal obteve as seguintes taxas 
de execução:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 

Execução da receita:--------------------------------------------------------------------------------------------------
As receitas arrecadadas no primeiro semestre de 2022, totalizaram 19.514.534,60 €, sendo 
13.966.917,24 € de receitas correntes, 1.972.870,27 € de receitas de capital e 3.574.747,09 € 
de outras receitas. O grau de execução da receita é de 42,03 %.------------------------------------------
Execução da despesa:------------------------------------------------------------------------------------------------
O montante global da despesa executada foi de 13.908.414,39 €, correspondentes a um grau 
de execução orçamental de 29,95 %.-----------------------------------------------------------------------------
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A despesa efetuada, apresentou a seguinte estrutura:-------------------------------------------------------
Execução para as despesas Correntes: 11.519.016,75 €, que representa 35,35 % do 
orçamentado;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Execução para as despesas de Capital: 2.389.397,64 €, que representa 17,25 % do 
orçamentado;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em 2022, a despesa sofreu um decréscimo de 103.200,31 €, relativamente ao período 
homólogo, o que representa uma variação de - 0,74 %.----------------------------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento a Assembleia Municipal 
tomou conhecimento do presente relatório.------------------------------------------------------------------- 
 

3.3. – Relatório de conclusões e recomendações de auditoria sobre a 
situação económica e financeira do Município de Beja – 1º semestre de 
2022;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Relatório de conclusões e recomendações de auditoria sobre a situação económica e 
financeira do Município de Beja – 1º semestre de 2022, apresentado por Oliveira, Reis & 

Associados, SROC, Ldª, de acordo com o estipulado na alínea d) do nº 2 do artigo 77º da Lei nº 
73/2013, de 03 de setembro.---------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com as matérias tratadas neste relatório com o trabalho de campo desenvolvido, 
recomenda-se ao Executivo Municipal a adoção das seguintes medidas:-------------------------------
O Município prepara as suas demonstrações financeiras anuais de acordo com o princípio da 
especialização dos exercícios, efetuando algumas especializações mais significativas para efeito 
das suas contas semestrais. O princípio contabilístico da especialização dos exercícios deveria 
ser seguido em permanência, de forma a contabilizar em cada período os Gastos e os 
Rendimentos a ele inerentes, independentemente do seu pagamento ou recebimento;-----------
O processo de classificação e atualização dos bens do ativo fixo tangível e propriedades de 
investimento face às disposições do SNC-AP encontra-se por concluir: O Município não possui 
informação atualizada sobre os ativos de concessão associados a cada contrato que permita o 
reconhecimento dos mesmos nas demonstrações financeiras; O levantamento dos ativos fixos 
tangíveis em curso não se encontra concluído; O processo de identificação dos bens sobre os 
quais não se verifica controlo ainda não está concluído. Face ao exposto, não nos é possível 
confirmar a adequação dos valores registados contabilisticamente, quer em termos de 
controlo sobre os recursos para reconhecimento do ativo quer em termos de depreciações, o 
que também tem implicação no reconhecimento em resultados do exercício, em património 
líquido e em resultados transitados. Os factos descritos constituíram uma limitação ao nosso 
exame de 2021;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os subsídios para investimentos estão a ser reconhecidos numa ótica de caixa, sendo 
contabilizados na data do seu recebimento. Com base na informação facultada ainda não nos 
foi possível apurar o valor de eventuais subsídios cujo termo de aceitação já foi assinado, mas 
que ainda não foram liquidados. Poderemos estar perante uma subvalorização do ativo e do 
passivo da Entidade;---------------------------------------------------------------------------------------------------
A implementação do sistema de contabilidade de gestão já se encontra em curso, mas o 
Município ainda não concluiu este processo. A ausência deste sistema na sua plenitude, 
impossibilitou o registo contabilístico dos Trabalhos para a Própria Entidade não nos sendo 
possível quantificar o impacto que o valor dos mesmos teria no resultado líquido do exercício e 
no ativo do Município de Beja.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento a Assembleia Municipal 
tomou conhecimento do presente relatório.------------------------------------------------------------------- 
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3.4. – Proposta de aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento 
da Câmara Municipal de Beja para o ano 2023;---------------------------------------------- 

 
Presente as Grandes Opções do Plano e Orçamento da Câmara Municipal de Beja para o ano 
2023 o senhor Presidente fez a seguinte intervenção:-------------------------------------------------------
“Este é um orçamento de um valor muito expressivo, 62.300.000,00 € e, em termos de 
números, é o maior de sempre que o Município de Beja alguma vez apresentou, é um 
orçamento fortemente baseado na expetativa de receita de fundos comunitários, 36,88%, ou 
seja, de candidaturas e avisos às quais o Município se candidatou e que foram sendo 
aprovadas pelas respetivas Unidades de Gestão, que superam as próprias receitas e 
transferências do Orçamento de Estado Nacional, nomeadamente, as transferências regulares 
quer do Fundo de Equilíbrio Financeiro quer do Fundo Social Europeu quer da participação nos 
impostos municipais o que significa que o Município de Beja tem tido a capacidade de 
apresentar candidaturas que podem ter impacto no território e concelho para fazer a 
diferença na qualidade de vida dos munícipes e também na atratividade do mesmo.---------------
É um orçamento também muito virado para o sector empresarial, nomeadamente, a 
modernização para 5ª Geração da Zona de Acolhimento Empresarial Norte que terá um 
impacto direto em cerca de 12.000.000 €, a Estratégia Local de Habitação que vai arrancar e 
terá um impacto orçamental de 3.000.000,00 € e depois incorpora também uma parte 
expressiva daqueles que foram os compromissos políticos eleitorais, quer a terminar obras do 
PORTUGAL2020, quer a aproveitar o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).------------------------
É importante referir parcerias que podem implicar alguma despesa e investimento por parte 
do Município, como por exemplo, a candidatura do Projeto “Bairros Sociais” em consórcio com 
o NERBE e com a Associação Comercial, que se for aprovada poderá eventualmente dar um 
impulso nomeadamente aos comerciantes das zonas mais centrais da cidade na renovação dos 
seus canais de venda dos respetivos produtos, bens e serviços e depois outras, em que o 
Município não tem uma despesa direta, mas onde poderá ter de fazer alguns melhoramentos, 
não necessariamente em 2023, nomeadamente a candidatura já bem-sucedida da Residência 
Universitária do Instituto Politécnico de Beja com uma verba significativa do PRR, alguns planos 
de renovação urbana que também terão o seu início com este orçamento, o Estádio Municipal 
Flávio dos Santos em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol, portanto, parcerias 
que na sua visão são um caminho de futuro a ser utilizado no Concelho para alavancar espaços 
urbanos subaproveitados, seja na cidade seja nas freguesias, e a partir daí recuperar algum do 
estado a que o território foi chegando.---------------------------------------------------------------------------
Este orçamento aposta muito expressivamente e mais do que tem sido habitual na limpeza 
urbana, área onde apesar do Município de Beja ter vindo a fazer um esforço avultado, quer em 
recursos humanos quer em maquinaria, não depende exclusivamente deste, depende também 
naturalmente do civismo dos utentes da via pública.---------------------------------------------------------
Não será um orçamento excelente, a excelência em política é um facto raro e este executivo 
também não terá essa capacidade, mas é um orçamento exequível, por ventura com algumas 
dificuldades que poderá encontrar na capacidade de execução porque as empreitadas não 
estão nada fáceis, não só em Beja como por todo o país, aliás, questão que tem sido colocada 
pelo senhor vereador Nuno Palma Ferro nas reuniões de câmara e que não deixa de ter 
alguma razão, e portanto, é uma coisa que não consegue garantir mas naturalmente tudo será 
feito para que a execução se cumpra nas mais altas taxas possíveis.-------------------------------------
A massa salarial aumenta em mais de 1.200.000,00 €, prevendo-se que a mesma passe de 
13.900.000,00 € para 15.100.000,00 € o que absorve praticamente todas as transferências 
provenientes da Administração Central para o Município de Beja e que deixa aqui uma 
margem muito reduzida.---------------------------------------------------------------------------------------------
É um orçamento que consolida, na prática, aquilo que se trazia de trás, que projeta Beja para o 
futuro com novos edifícios absolutamente necessários como por exemplo o do CEBAL para que 
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a ciência a tecnologia se instalam na cidade com condições dignas e traga, cada vez mais, 
doutorandos e investigadores de alta craveira, é um orçamento que responde a um conjunto 
de necessidades pelo que seria altamente negativo se o mesmo caísse e não viesse a ser 
aprovado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naturalmente que é o orçamento da maioria que o apresenta, não será o orçamento de todos, 
com outros partidos haveria opções de características diferentes mas é importante ter em 
consideração que as escolhas tem de ser feitas, o dinheiro é o que é, e de facto, acrescentar-se 
sempre mais despesa sem haver noção onde se vai buscar a receita para a compensar é um 
caminho perigoso e que se revela a médio prazo fatal para quaisquer concelhos que o sigam.---
É um orçamento ambicioso para aquilo que se pode candidatar e também para aquilo que não 
sendo candidatável tem valores que se consideram aceitáveis no seio do mesmo, incorpora 
algumas propostas de quem não está no executivo em permanência, mantém o Concelho de 
Beja na linha da sustentabilidade dos últimos anos e na linha de investimentos que há muito 
não se conhecia e que se irá manter com certeza até 2025, disse.---------------------------------------- 
 
O eleito Manuel Custódio (PS) fez a seguinte intervenção:--------------------------------------------------
“O Grupo do Partido Socialista na Assembleia Municipal, congratula-se com o executivo da 
Câmara por ter sido dado em termos futebolísticos, “o pontapé de saída” , ao contemplar no 
orçamento de 2023, uma verba para iniciar o projeto de execução do Flávio dos Santos, depois 
de tantas indecisões sobre a reativação do espaço.-----------------------------------------------------------
Este projeto tem de estar aprovado até final de Junho de 2023, de forma a se concretizar a 
parceria estabelecida com a Federação Portuguesa de Futebol e a Associação de Futebol de 
Beja, entidades em que a primeira comparticipa com 600.000,00 € e a segunda suporta o IVA 

desse investimento, o que ainda significa uma verba considerável a esta dimensão, cerca de 
138.000,00 €.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do pessoal a partir dos 45/50 anos quem não guarda memórias das romarias que se faziam 
pela Avenida Vasco da Gama a baixo em direção ao Estádio Flávio dos Santos, por vezes a 
registar enormes assistências. Este campo faz parte da história da cidade e além dos clubes 
mais representativos como o Desportivo ou o Despertar, também o Zona Azul nos seus tempos 
áureos, e quem não se recorda das tardes de glória do Cabeça Gorda na taça de Portugal, em 
que eliminou o Penafiel da 1ª Divisão e o Leixões da 2ª … é claramente um espaço que deve 
ser reabilitado, pelo que ficamos muito satisfeitos por se avançar nesse sentido.--------------------
Além de outras infraestruturas que possam ser criadas no espaço, como a casa da Associações 
para instalar as que já são utilizadoras do espaço existente, bem como permitir que mais uma 
ou outra possam a vir ser integradas, ao abrigo da parceria atrás referida (com a FPF e AFB), 
devem ser construídos quatro (4) campos de futebol, um para futebol de 11, outro para 
futebol de 9, outro de 7 e um de 5, além de quatro balneários por baixo da bancada, de forma 
a contemplar os diversos tipos de praticantes e utilizadores.----------------------------------------------
Consideramos que é uma excelente iniciativa arrancar com este projeto e acabar com o vazio 
existente neste espaço, e ao mesmo tempo aproveitar esta parceria que dificilmente seria 
possível noutra altura.------------------------------------------------------------------------------------------------
Recordo que se o nosso Município não avançasse, já havia pelo menos duas Câmaras do 
distrito posicionadas para o fazerem.”, disse.------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da União de Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João Baptista, 
Miguel Ramalho (CDU), fez a seguinte intervenção:-----------------------------------------------------------
“A Câmara adaptou em 2014, à Lei nº 75/2013, os anteriores Protocolos de Delegação de 
Competências nas Juntas de Freguesia em dois documentos: os Acordos de Execução e os 
Contratos Interadministrativos.------------------------------------------------------------------------------------
O seu conteúdo manteve-se inalterável desde então, tendo apenas havido uma ligeira 
atualização em 2018, de 5% das verbas transferidas, reconhecimento que o valor para a 
resposta às responsabilidades transferidas estava desatualizada. De 2018 até hoje não houve 
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qualquer alteração e inicialmente a proposta apresentada para 2023 mantinha inalterado esse 
valor de 2018.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para se ter a noção do que realmente mudou desde então a assinatura destes documentos 
que receberam à data a abstenção dos eleitos do PS nos diversos órgãos.-----------------------------
O salário mínimo em 2014, era de 485.00 € e em 2023 vai ser de 760.00 € … um crescimento 
de 56.7%! Se ao valor do salário mínimo acrescentarmos o Suplemento de Penosidade e 
Insalubridade, que se atribui à generalidade dos assistentes operacionais desde 2021, estamos 
a falar de um montante que passou de 485 para 870, um crescimento de 79%.----------------------
Se em 2014 e mesmo 2018 a verba transferida dava para assegurar as competências 
delegadas, hoje isso está longe de acontecer e das duas uma: ou a delegação de competências 
é meramente retórica não sendo cumprida por parte das Juntas de Freguesia. Eventualmente 
poderá ser essa a postura de uma ou outra Junta mas não é certamente a postura em geral das 
Juntas de Freguesia… (conhecemos do mandato anterior as ameaças feitas às Juntas de Freguesia da 

cidade de lhes serem cortadas as verbas caso não cumprissem os compromissos a que estavam 

obrigadas) ou então é a Junta de Freguesia que está a assegurar com parte das verbas que 
recebe do Fundo de Financiamento das Freguesias para as suas competências próprias, 
responsabilidades que são do Município … e no nosso caso sabemos bem que isso está a 
acontecer…--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Passou-se um mandato e o Executivo Municipal, embora aparentemente discordando do 
conteúdo dos Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos, como já referi na altura o 
PS absteve-se, não os atualizou, não os alterou e mesmo já não havendo suporte legal para os 
Acordos de Execução mantém a situação … podem até arranjar-se as mais ignóbeis desculpas, 
dizer-se que os protocolos não previam o aumento automático de acordo com a taxa de 
inflação não sendo por isso o Município obrigado a acompanhar o crescimento das verbas de 
acordo com o crescimento desse montante … óbvio, mas isto é apenas uma desculpa de mau 
pagador. Não é por acaso que os valores são aprovados e discutidos anualmente! Para 
sustentar posições indefensáveis até poderia dizer-se com legitimidade que a Câmara nem 
sequer é obrigada a transferir verbas para as Juntas de Freguesia nem delegar competências 
nas mesmas… trata-se de uma opção que existe desde a instituição do Poder Local 
Democrático, por se entender que há determinadas respostas que serão mais eficazes se 
executadas por quem tem mais proximidade às populações.----------------------------------------------
Ao contrário do que aconteceu com as transferências da Administração Central para o 
Município para as quais se disponibilizou efusivamente, contrariando até decisões do órgão 
deliberativo, continua sem cumprir a legislação que aprovou a transferência de competências 
dos Municípios para as Freguesias, não se mostrando minimamente interessado em fazê-lo, 
apesar de ter sido dito na Assembleia pelo Presidente da Câmara, mais que uma vez que isso 
iria acontecer.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Não esteve interessado em fazê-lo até agora porque sabe que isso significará, 
obrigatoriamente, um aumento das verbas a transferir para as Freguesias ou então a assumi-
las mas com custos muito superiores, que não serão apenas financeiros. E também não nos 
parece ajustada a desculpa disso acontecer noutros Municípios!-----------------------------------------
Para ultrapassar esta situação entendemos e comunicamos essa proposta de, numa fase 
intermédia, enquanto se mantivesse a situação, o crescimento este ano deveria ser de 20% 
(em vez dos 41.7 de crescimento que se verificou no Município) e ser assumido o compromisso de, 
nos próximos anos, até ao início do cumprimento da nova legislação, o crescimento ser 
idêntico ao do Município na participação dos impostos do Estado.---------------------------------------
Se o Município não tivesse qualquer tipo de crescimento os eleitos das Freguesias seriam 
solidários na não exigência de qualquer crescimento mas se, como aconteceu nos últimos 
anos, continuar a haver crescimento, seria justo que ele se fizesse refletir também nas verbas a 
transferir para fazer face às funções que as Juntas exercem em substituição do Município.-------
Esperámos, em vão, uma reconsideração por parte de quem apresentou a proposta e da 
maioria que é responsável pela aprovação da mesma, a apresentação e defesa de soluções que 
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tivessem em conta os interesses das populações e respeitassem o trabalho das Juntas de 
Freguesia e dos seus eleitos.----------------------------------------------------------------------------------------
Seriam mais 292 mil euros para as Juntas de Freguesia. Sim e o que é isso num orçamento de 
62 milhões de euros? Não é justo é que o Município esteja a promover atividades e a fazer 
opções à custa das verbas que deveria transferir para as Juntas de Freguesia.------------------------
Resta-nos a expetativa que logo no início do ano se comece a trabalhar para que em Junho a 
Câmara comunique à DGAL as verbas a transferir a partir do início de 2024 para cada Junta de 
Freguesia.”, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A eleita Laura Rodrigues (PS) fez a seguinte intervenção:----------------------------------------------------
“O grupo do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Beja, salienta, enaltece e agradece 
o esforço do Município de Beja, em articulação com a Associação Nacional de Municípios 
Portugueses no processo de negociação com o governo para melhorar as condições, 
decorrentes do processo de transferência de competências para os Municípios, permitindo-
lhes assegurar a prestação de serviços na área da Ação Social.--------------------------------------------
Este longo processo de negociação foi benéfico considerando o reforço da verba, expectável 
no valor de 33 milhões de euros, verba substancialmente melhor face à proposta inicial.---------
Deste modo, a posição inicial do adiamento da decisão inerente à transferência de 
competências, revelou-se frutífera, assegurando a criação de condições, nomeadamente ao 
nível dos recursos financeiros, tornando-se assim o mais ajustado possível à realidade do nosso 
Concelho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconhecendo a complexidade associada a todo este processo, revela-se importante a partilha 
do mesmo com entidades (Associação Semente de Vida e a Cáritas Diocesana de Beja) 
conhecedoras do território, das problemáticas e com experiência na intervenção, 
concretamente, na gestão dos processos de Rendimento Social de Inserção e do Atendimento 
de Apoio Social.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Só com esta abertura para a negociação e disponibilidade para criar soluções, conseguimos 
desenvolver uma intervenção mais sustentada e abrangente em prol do nosso Concelho.--------
Apesar de não serem eventualmente, as condições ideais, é com otimismo que constatamos a 
inscrição de verba no orçamento municipal, acreditando que este serviço de proximidade 
poderá ser francamente melhorado e reajustado às reais necessidades da população.”, disse.-- 
 
O senhor Presidente da União de Freguesias de Salvada e Quintos, Nelson Gatinho (PS), fez a 
seguinte intervenção:-------------------------------------------------------------------------------------------------
“Enquanto Presidente da União de Freguesias de Salvada e Quintos apresentei, há uns meses 
atrás, uma Moção relativa às Estradas Municipais de Salvada e Quintos. Depois de ver este 
orçamento é com muito agrado que vejo inscrito no mesmo, para 2023, a requalificação das 
mesmas, designadamente a EM511 e EM513.-------------------------------------------------------------------
Constato que tem havido uma grande preocupação, por parte da Câmara Municipal de Beja, 
na requalificação da rede viária do nosso concelho pelo que faço votos que o orçamento seja 
aprovado para continuarmos a desenvolver o nosso Concelho de Beja.”, disse.---------------------- 
 
A eleita Ana Horta (PS) fez a seguinte intervenção:-----------------------------------------------------------
“Vivemos uma situação socioeconómica complicada, consequência de uma pandemia, que 
durou dois anos e meio, e de uma guerra que começou em fevereiro deste ano e não sabemos 
quando terá fim.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
O orçamento apresentado pelo executivo em permanência na Câmara Municipal de Beja, com 
um valor global de cerca 62.000.000,00 €, é de esperança. Mesmo perspetivando a 
continuação ou o agravamento da situação socioeconómica, com a subida dos produtos 
energéticos, da Inflação e das taxas de juro, é possível, por exemplo: continuar a apoiar as 
famílias e as empresas, com a redução do IMI para a taxa mínima, mantendo a redução fixa da 
taxa de IMI para os agregados familiares com um ou mais dependentes, a Taxa de participação 
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variável de IRS e a Taxa de Derrama; continuar a atribuir e reforçar o número de Bolsas de 
Estudo aos estudantes do Ensino Superior; aumentar os apoios aos beneficiários do Cartão 
Municipal Sénior; aumentar o apoio às Associações Culturais e Desportivas do concelho de 
250.000,00 € para 400.000,00 € de forma a garantir a sua dinâmica e vitalidade; apoiar as 
freguesias em mais 6% relativamente ao orçamento anterior; concluir o procedimento para a 
requalificação das Estradas Municipais 511 e 513, com um valor global de 2.500.000,00 €, que 
há muito tempo é reclamado e ambicionado pela população e pelos empresários; continuar a 
requalificação da rede viária urbana e não urbana do concelho; Modernizar a Zona de 
Acolhimento Empresarial Norte tornando-a numa área de acolhimento empresarial de nova geração, 
um Projeto que prevê a instalação de infraestruturas e equipamentos, tais como, uma central solar 
fotovoltaica para produção de energia, um posto de abastecimento de hidrogénio e cobertura com 
soluções de telecomunicações 5G, num investimento estimado de 15.100.000 €; concluir a 
requalificação do Mercado Municipal; apoiar a construção do novo edifício do CEBAL; 
implementar a Estratégia Local de Habitação; requalificar o Museu Regional; elaborar o 
projeto de execução para o emblemático Estádio Flávio dos Santos; elaborar o projeto de 
execução da circular externa a Beja; implementar uma nova estratégia para o reforço da 
limpeza urbana, que consiste numa abordagem combinada para potenciar a capacidade de 
intervenção municipal ao nível da limpeza urbana e gestão dos resíduos sólidos urbanos; 
assumir a transferência de competências no domínio da ação social; efetuar os arranjos 
exteriores e paisagísticos da zona envolvente ao novo edifício do tribunal; avançar com a 
execução do projeto “sitio do Fórum Romano de Beja” para estabilização e visitação daquele 
espaço, que prevê a construção de um edifício amovível para observação das ruínas e a recuperação 
arqueológica daquele local; continuar a investir na educação e no desporto, beneficiando as 
escolas e os equipamentos desportivos do concelho.--------------------------------------------------------
Este orçamento é realista, com um elevado investimento, mas responsável, pois não coloca em 
causa a sustentabilidade financeira do município, e vai ao encontro do programa eleitoral 
apresentado pelo Partido Socialista, que foi sufragado e o mais votado pelos eleitores do 
concelho de Beja, nas últimas eleições autárquicas.”, disse.------------------------------------------------ 
 
Colocada à votação foram as Grandes Opções do Plano e Orçamento da Câmara Municipal de 
Beja para o ano 2023, aprovadas por maioria com dezasseis votos a favor da bancada do 
Partido Socialista, treze votos contra da bancada da Coligação Democrática Unitária e quatro 
abstenções da bancada da Coligação Consigo Beja Consegue.-------------------------------------------- 
 
O eleito José Pinela Fernandes (CCBC) apresentou a seguinte Declaração de Voto:------------------
“No entendimento da “Coligação Beja Consegue”, o Orçamento Municipal para o ano de 2023 
não cumpre as necessidades do concelho.----------------------------------------------------------------------
Considerando o cenário mais otimista, a realização financeira do Orçamento de 2022 poderá 
não ultrapassar os 80% de execução, ficando por realizar, nomeadamente, obras como o 
fórum romano, o edifício do Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo 
(CEBAL) e a conclusão do Mercado Municipal.------------------------------------------------------------------
Se considerarmos que dos 42.000.000,00 € orçamentados para 2022, cerca de 30.000.000,00 € 
são custos gerais e operacionais, o que foi realizado em novos projetos e novas rubricas fica 
aquém do que o executivo se propôs fazer este ano.---------------------------------------------------------
Atendendo a que os investimentos previstos têm financiamento dos fundos do Plano de 
Recuperação e Resiliência (PRR) e do PORTUGAL2020, devido aos vários atrasos, as verbas 
encontram-se em risco de serem aplicadas, resultando num grande custo para o Município, 
perdendo-se mais uma oportunidade.----------------------------------------------------------------------------
No entanto, a nossa Coligação exigiu, para o próximo ano, a inclusão de algumas medidas, 
consagradas no seu programa eleitoral, que achamos prioritárias, nomeadamente: inclusão da 
verba destinada ao projeto da Circular Externa; intervenção na remodelação e recuperação do 
Parque Habitacional Beja II; reforço do apoio à OVIBEJA para a abertura de portas a todos os 
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habitantes do concelho durante, pelo menos, uma parte de um dia; aumento em 6% do valor 
das transferências de verbas para as Juntas de Freguesia cumprirem as atribuições da 
delegação de competências protocolada com o Município.------------------------------------------------
Estas são as únicas razões que nos levaram, ponderada e responsavelmente, a viabilizar a 
aprovação do Orçamento, pois a sua reprovação traria consequências negativas para os 
munícipes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entendemos, assim, abster-nos na votação deste orçamento, mas não deixaremos de estar 
atentos, no que respeita à execução orçamental em 2023 e em relação à capacidade 
operacional do executivo.”, disse.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito Bernardo Loff (CDU) apresentou a seguinte Declaração de Voto:------------------------------
“Da análise do orçamento apresentado, confirmam-se as preocupações manifestadas pelos 
eleitos da Coligação Democrática Unitária na Câmara Municipal de Beja, relacionadas com o 
facto do Partido Socialista não ter projeto e visão estratégica para o Concelho.----------------------
O conteúdo do orçamento demonstra uma incapacidade de ousar, para alavancar iniciativas 
claras e concretas que objetivem uma estratégia de desenvolvimento integrado para o 
território minimamente consistente, que faça de Beja muito mais do que um mero slogan 
vazio, mas que marque de modo distintivo o que se pretende com o que seja um qualquer 
“Centro do Sul”, perspetivando o Concelho e a sua cidade, como um polo territorial e uma 
capital que sejam agregadores de vontades da região onde se inserem, honrando o passado de 
Beja e projetando o seu futuro.------------------------------------------------------------------------------------
Este é um orçamento que acaba por não reconhecer o importante papel que os órgãos 
autárquicos das nossas aldeias e vila desempenham na relação de profunda proximidade que 
constroem com os residentes e o território, em termos da qualificação e melhoria da qualidade 
de vida e bem-estar, e o importante trabalho que empreendem na manutenção cuidada dos 
espaços e equipamentos públicos e no apoio que desenvolvem ao nível da gestão do território, 
resultante da assunção de responsabilidades que cabem à Câmara.-------------------------------------
Estas responsabilidades foram assumidas pelas freguesias e uniões mediante protocolos, aos 
quais estão afetas verbas, cujos valores não foram atualizados face à evolução da situação 
económica e social registada, particularmente nos últimos dois anos, tendo como reflexo a 
existência de estrangulamentos operacionais que dificultam e, em alguns casos, impedem o 
cumprimento de um serviço público digno das populações do Concelho.------------------------------
Não se trata apenas da questão da valorização do relacionamento institucional, mas sobretudo 
do reconhecimento da importância que assume o investimento nas freguesias e aldeias do 
concelho, posto em causa devido às verbas ridículas nele inscritas; mas, por outro lado, é claro 
que no orçamento são assumidos encargos significativos com obras que deveriam ser da 
responsabilidade do poder central, alienando recursos locais.---------------------------------------------
Esta opção deixa pairar uma relação de interesses em que as juntas e uniões saem claramente 
menorizadas, acabando por serem remetidas à condição de recurso de segunda ordem em 
processos de realização de intervenções urbanas, por serem mal pagas e, portanto, entendidas 
como pouco dignificadoras pela própria Câmara, tanto mais que se tratam de competências 
que são municipais.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ou seja, a não atualização do pacote financeiro associado ao acordo de execução e contrato 
interadministrativo, conduz à sobrecarga financeira (ou até sobre-exploração) dos serviços das 
juntas e uniões, pelo facto das atividades que desenvolvem não acompanharem os padrões de 
valorização das restantes atividades e competências; esta situação é inadmissível e corrobora 
para a não dignificação, diria mesmo desqualificação, das atividades desenvolvidas pelas juntas 
e uniões.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Desde 2018 que não se verifica qualquer crescimento, tendo a verba transferida sofrido, na 
prática, uma depreciação na ordem de 174.000,00 €, ao se considerar que a participação do 
Município nos impostos do Estado cresceu, em período análogo, 41,7%. Apesar deste 
referencial financeiro, a CDU apresentou uma proposta mais contida de crescimento ao 
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contemplar apenas 20%; mesmo assim, a proposta não foi aceite por parte do executivo do 
Partido Socialista o que seria, na nossa opinião, da mais elementar justiça e uma medida 
promotora do desenvolvimento do Concelho como um todo. Aliás, este posicionamento está 
em linha com o enquadramento político deste importante documento, na medida em que não 
faz qualquer referência à relação institucional e à necessária boa articulação que deve coexistir 
entre a atividade do Município e as 12 Juntas e Uniões de Freguesias.----------------------------------
Este é um orçamento que deixa de fora intervenções urgentes e inadiáveis em Estradas 
Municipais como é o caso da EM511 e EM513 que ligam Beja a Quintos, a Salvada e Cabeça 
Gorda, tendo sido reportado que, a ocorrer alguma concretização, terá lugar no último ano do 
mandato. Esta referência significa, tão-somente, sacrificar os interesses das populações, 
privilegiando um calendário com os objetivos eleitorais do PS.--------------------------------------------
O Orçamento Municipal não contempla uma visão estratégica para a Cultura e para o Turismo 
e, deste modo, não potencia o Centro Histórico e o seu rico património. Isto é, um orçamento 
que não serve a população de Beja e não dignifica o território, particularmente a imagem da 
cidade e condiciona a valorização dos sentimentos individuais e coletivos de autoestima.--------
É importante também referir que o Orçamento Municipal é, claramente, restritivo em algumas 
áreas, muito pouco ambicioso em outros domínios, pois não garante uma resposta efetiva a 
muitas necessidades que o Concelho, os seus residentes e agentes locais têm.-----------------------
Estas limitações são por demais evidentes em áreas e projetos, igualmente importantes, 
destacando-se seguidamente algumas referências que podem ser consideradas mais 
representativas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Reabilitação do Mercado Municipal, apesar do documento incluir verbas para fechar o 
processo das obras, constitui uma das intervenções que, pelo histórico da evolução dos 
trabalhos, é motivo de preocupação, uma vez que o projeto vai decorrer ainda por muito 
tempo no próximo ano, situação reveladora de uma progressão demasiado lenta, acarretando 
prejuízos significativos, não apenas para a população, mas também para os concessionários 
que foram instalados provisoriamente em outras instalações.---------------------------------------------
Em relação às intervenções previstas no âmbito da Estratégia Local de Habitação, não se 
registou o esclarecimento dos elementos de informação solicitados pela CDU, nomeadamente 
relativos aos objetivos e às intervenções a levar a cabo, ficando a preocupação, mais que 
legitima, sobre as reais capacidades técnicas, operacionais e até políticas de resposta para 
concretizar o aproveitamento de tão importantes instrumentos financeiros.-------------------------
Por outro lado, este Orçamento Municipal é praticamente omisso em relação a intervenções e 
investimentos no espaço rural do Concelho, como se constata a partir das verbas inscritas em 
orçamento para arruamentos nas freguesias rurais (65.000,00 €) ou para arranjos 
exteriores/arruamentos (19.404,00 €), confirmando-se igualmente neste domínio um estado de 
abandono a que as mesmas estão votadas e que inúmeras vezes a CDU tem denunciado com 
exemplos concretos.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobre os arranjos exteriores em espaços urbanos, o Município confirma a assunção de 
responsabilidades acrescidas relativamente ao tratamento exterior do Palácio da Justiça, 
intervenção que deveria estar incluída nos encargos a suportar pela Administração Central. 
Ainda nesta área de intervenção, não foi suficientemente esclarecido se o termo de conclusão 
dos arranjos exteriores restantes do Plano de Pormenor da Circular Interna ocorreria no 
próximo ano, importando referir que foi assumido o compromisso do seu término em 2022.----
Relativamente à melhoria ou criação de novas infraestruturas desportivas, não existe qualquer 
objetivo de intervenção no próximo ano (para além da eventual construção de um polidesportivo 

em Beringel), depois do Município se ter libertado da preocupação do campo de futebol da 
Salvada, de que era proprietário, tendo transferido a respetiva titularidade para o Clube ou, 
ainda, no caso de Albernoa, em que continua a não aproveitar as condições altamente 
favoráveis, fruto de parcerias, para o desenvolvimento daquelas infraestruturas desportivas.--- 
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A cultura continuará a ser uma área praticamente esquecida, com o desenvolvimento de 
iniciativas assentes sobretudo em programação de espetáculos e iniciativas pontuais e avulsas, 
faltando uma visão estratégica e integrada desta área. No que concerne ao Turismo, este 
orçamento tem poucas ou nenhumas referências significativas, faltando também aqui uma 
estratégia de desenvolvimento que permita alavancar o Concelho neste domínio, tendo em 
conta o inestimável património existente.-----------------------------------------------------------------------
O projeto de instalação do Museu de Banda Desenhada constitui outra referência a ter em 
conta, dado que a verba inscrita de 10.000,00 € evidencia uma intenção de manter o projeto 
parado no próximo ano, pois a sua relevância justifica dar passos mais firmes e avançar mais 
decididamente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
No que respeita ao Centro Histórico, o que nos é apresentado é muito pouco para um 
orçamento de continuidade, limitando-se ao desenvolvimento de mais alguns percursos 
acessíveis e renovação da iluminação pública, intervenções que, sendo importantes, carecem 
de outras que as complementem para que o Centro Histórico possa também ele constituir-se 
como um fator de desenvolvimento, dadas as suas potencialidades.------------------------------------
Quanto ao Centro de Arqueologia e Artes, Fórum Romano, Casa da Moeda, tendo em conta os 
dados disponíveis, prevê-se que seja mais um ano perdido.------------------------------------------------
Em relação ao Orçamento Municipal de 2022, primeiro ano do mandato, apesar das críticas 
efetuadas, entendeu-se dar o benefício da dúvida, por isso, a CDU absteve-se.-----------------------
Para o OM de 2023, tendo em conta o diagnóstico que é possível fazer com base nos dados 
disponíveis e considerando que este ano, o segundo ano do mandato é importante para 
estruturar a atividade do restante período, entende-se que não estão assegurados os mínimos 
exigíveis para poder manifestar outro sentido de voto que não seja contra.---------------------------
Por último, referir que, apesar deste nosso posicionamento, não podemos deixar de valorizar o 
relevante papel que os trabalhadores do Município e da EMAS desempenham num quadro de 
grandes dificuldades, de ataques aos seus direitos, de não correspondência às suas aspirações 
e de desconcerto completo na forma como a Câmara PS gere e toma as suas opções.”, disse.--- 
 

3.5. – Proposta de aprovação de Mapa de Pessoal da Câmara Municipal 
de Beja para o ano 2023;----------------------------------------------------------------------------------- 

 
A proposta de Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Beja para o ano 2023 enquadra a 
seguinte informação, que abrange as carreiras/categorias de Técnico Superior, Assistente 
Técnico e Assistente Operacional:---------------------------------------------------------------------------------
Os postos de trabalho já existentes no mapa de pessoal aprovado para 2022 e não ocupados 
cujo número total corresponde a 50, dos quais 34 destinam-se a novos recrutamentos;-----------
Os postos de trabalho criados na proposta de mapa de pessoal para 2023 cujo número total 
corresponde a 34, dos quais 33 destinam-se a novos recrutamentos.-----------------------------------
Quanto aos postos de trabalho desocupados desde o início de 2022 e até ao mês de outubro 
de 2022, por motivo de aposentação, exoneração, ocupação de posto de trabalho em outra 
entidade ou caducidade de contrato, o número total corresponde a 23.-------------------------------
Relativamente aos postos de trabalho ocupados desde o início de 2022 e até ao mês de 
outubro de 2022, por motivo de celebração de contratos por tempo indeterminado e 
consolidação de mobilidades, o número total corresponde a 42 dos quais 30 destinaram-se a 
novos recrutamentos.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento foi a proposta de Mapa de 
Pessoal da Câmara Municipal de Beja para o ano 2023, colocada à votação e aprovada por 
unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.6. – Proposta de atribuição do suplemento de penosidade e 
insalubridade para o ano 2023;------------------------------------------------------------------------- 

 
O artigo 159º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei nº 
35/2014, de 20 de junho, estabelece as condições de atribuição dos suplementos 
remuneratórios.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Decreto-Lei nº 93/2021, de 09 de novembro, procede à fixação de um suplemento 
remuneratório com fundamento no exercício de funções em condições de penosidade e 
insalubridade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando o disposto nos artigos 1º e 2º do Decreto-Lei nº 93/2021, de 9 de novembro, 
este suplemento remuneratório tem como fundamento o exercício de funções em condições 
de penosidade e insalubridade pelos trabalhadores integrados na carreira geral de Assistente 
Operacional que desempenhem funções nas áreas de recolha e tratamento de resíduos e 
tratamento de efluentes, higiene urbana, saneamento, procedimentos de inumações, 
exumações, transladações, cremação, abertura, aterro e arranjo de sepulturas, limpeza de 
canis e recolha de cadáveres animais, bem como de asfaltamento de rodovias, de que resulte 
comprovada sobrecarga funcional que potencie o aumento da probabilidade de ocorrência de 
lesão ou um risco potencial agravado de degradação do estado de saúde.-----------------------------
Conforme dispõe o artigo 3º do referido Decreto-Lei, para efeitos de enquadramento com 
vista à atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade, nas autarquias, compete ao 
órgão executivo – sob proposta financeiramente sustentada do respetivo presidente da 
câmara municipal, do presidente da junta de freguesia ou do dirigente ou órgão máximo do 
serviço, quando aplicável – definir quais as funções que efetivamente preenchem os requisitos 
de penosidade e insalubridade, bem como o seu nível, para o que deve identificar anualmente, 
e justificar, no mapa de pessoal, os postos de trabalho da carreira geral de Assistente 
Operacional cuja caracterização implica o exercício de funções em condições de penosidade e 
insalubridade. Nessa identificação deve constar, expressamente, a qualificação do nível de 
insalubridade ou penosidade como baixo, médio ou alto.--------------------------------------------------
No âmbito dos procedimentos a acautelar com vista à aplicação do disposto no referido artigo 
3º, nomeadamente no que respeita ao conteúdo dos pontos 1, 2 e 5 do mesmo artigo, 
elaborou-se o documento identificado como Anexo 4 do Mapa de Pessoal para o ano 2023, o 
qual contém a identificação e justificação do nº de postos de trabalho nas áreas da recolha de 
resíduos, higiene/limpeza urbana e procedimentos de inumações, exumações, transladações e 
abertura, aterro e arranjo de sepulturas e asfaltamento de rodovias, bem como a qualificação 
do nível de insalubridade ou penosidade como baixo, médio ou alto, cuja caracterização dos 
postos de trabalho constante do mesmo implica o exercício de funções em condições de 
penosidade e insalubridade com riscos diferenciados nas áreas funcionais indicadas, as quais 
estão contempladas no artigo 2º do citado Decreto-Lei. O referido Anexo 4 destina-se, 
também, a ser apresentado em reunião de Câmara e em sessão da Assembleia Municipal, para 
efeitos de aprovação.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Em consonância com o disposto no nº 4 do mencionado artigo 3º, o parecer fundamentado do 
Gabinete de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho e o resultado da audição dos 
representantes dos trabalhadores constam dos documentos que se anexam. Quanto à 
informação dos representantes dos trabalhadores, os mesmos referem que não apresentam 
oposição à atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade aos trabalhadores das 
áreas/funções indicadas no parecer referido reivindicando, embora, que a aplicação do 
suplemento deve ser alargada a outras profissões/funções indicadas na respetiva informação.--
Contudo, há que registar que essas profissões/funções não se encontram previstas no artigo 2º 
do Decreto-Lei nº 93/2021, de 9 de novembro, o que não possibilita que sejam consideradas 
para efeitos de aplicação do respetivo suplemento. Referem, ainda, os representantes dos 
trabalhadores que deve ser considerado o nível alto de penosidade e insalubridade para todos 
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os trabalhadores. Relativamente a este assunto, devem manter-se os níveis registados na 
informação constante do parecer fundamentado do Gabinete de Higiene, Segurança e Saúde 
no Trabalho. Quanto aos considerandos feitos, pelos representantes dos trabalhadores, à 
proposta de atribuição do nível baixo de penosidade e insalubridade às funções 
desempenhadas no cemitério municipal por um Assistente Operacional/Pedreiro, há que 
esclarecer e registar que a proposta agora apresentada considera que se deverá atribuir o nível 
médio e não o nível baixo.-------------------------------------------------------------------------------------------
Em face do exposto e em conformidade com o estabelecido no mencionado artigo 3º, nº 2, 
propõe-se à Câmara, nos seguintes termos, a atribuição do suplemento remuneratório com 
fundamento no exercício de funções em condições de penosidade e insalubridade aos 
trabalhadores da carreira geral de Assistente Operacional da Divisão de Ambiente e 
Sustentabilidade (DAS) e da Divisão de Serviços Operacionais (DSO), que ocupam os postos de 
trabalho identificados no Anexo 4 do Mapa de Pessoal/Ano 2023 e aos trabalhadores que virão 
a ser recrutados e cujos postos de trabalho estão previstos, também, no referido Anexo 4, 
atento o parecer fundamentado do Gabinete de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, que 
se subscreve:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Com nível alto de penosidade e insalubridade: a atividade de recolha de resíduos, cujos 
Assistentes Operacionais, que ocupam e venham a ocupar os respetivos postos de trabalho, 
estão integrados nas áreas profissionais de Cantoneiro de Limpeza (37) e de Condutor de 
Máquinas Pesadas e Veículos Especiais (17), no âmbito da DAS; a atividade inerente aos 
procedimentos de inumações, exumações, transladações e abertura e aterro de sepulturas, 
cujos Assistentes Operacionais, que ocupam ou venham a ocupar os respetivos postos de 
trabalho, estão integrados na área profissional de Coveiro (6), no âmbito da DAS; e a atividade 
inerente ao asfaltamento de rodovias, cujo Encarregado Operacional (1) da carreira geral de 
Assistente Operacional e os Assistentes Operacionais, que ocupam ou venham a ocupar os 
respetivos postos de trabalho, estão integrados nas áreas profissionais de Asfaltador (10) e de 
Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais (9), no âmbito da DSO;---------------------------
Com nível médio de penosidade e insalubridade: a atividade de higiene/limpeza urbana, cujo 
Encarregado Operacional (1) da carreira geral de Assistente Operacional e os Assistentes 
Operacionais, que ocupam os respetivos postos de trabalho, estão integrados na área 
profissional de Cantoneiro de Limpeza (18), no âmbito da DAS, e a atividade inerente ao 
arranjo de sepulturas, cujo Assistente Operacional, que ocupa o respetivo posto de trabalho, 
está integrado na área profissional de Pedreiro (1), no âmbito da DAS;----------------------------------
Com nível baixo de penosidade e insalubridade e no âmbito da atividade de recolha de 
resíduos, os Encarregados Operacionais (3) da carreira geral de Assistente Operacional 
integrados na DAS.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Quanto ao encargo financeiro estimado, para o ano 2023, o mesmo corresponde, 
aproximadamente, a 120.200,00 € e, para o efeito, foi considerado o respetivo montante na 
rubrica orçamental “Outros Suplementos e Prémios – Outros”, a que corresponde a 
classificação de despesa 010201021302.------------------------------------------------------------------------
No que se refere, ainda, à atribuição do suplemento remuneratório de penosidade e 
insalubridade, propõe-se, também, que o mesmo seja atribuído com efeitos a 1 de janeiro de 
2023, atento o estabelecido no nº 3 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 93/2021, de 09 de 
novembro, não sendo cumulável com outra prestação de idêntica natureza ou finalidade, 
independentemente da sua natureza ou denominação, conforme dispõe o nº 4 do artigo 4º do 
referido Decreto-Lei.--------------------------------------------------------------------------------------------------
O valor diário a abonar para os níveis baixo, médio e alto de penosidade e insalubridade 
corresponde a 3,36 €, 4,09 € e 4,99 €, respetivamente, salvo se neste último caso resultar valor 
superior da aplicação do disposto na alínea c) do nº 1 do citado artigo 4º, sendo a 
remuneração base diária calculada de acordo com o disposto no nº 3 do artigo 155º da LTFP, 
na redação atual.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Nos termos do nº 3 do mencionado artigo 4º, o suplemento deverá ser pago em função dos 
dias de trabalho efetivamente prestados pelos trabalhadores com sujeição às funções em 
condições de penosidade e insalubridade e, também, em função do nível atribuído às 
mesmas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento foi a proposta de atribuição 
do suplemento de penosidade e insalubridade para o ano 2023, colocada à votação e 
aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3.7. – Proposta de fixação do IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis, 
Derrama e IRS – Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares, a 
aplicar no Município de Beja em 2023;------------------------------------------------------------ 

 
1. IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis (artigo 112º do CIMI):------------------------------------------
Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, fixam a taxa a aplicar em cada 
ano, dentro dos intervalos previstos nas alíneas a) e c) do nº 1, do artigo 112º do CIMI, sendo 
de 0,8%, para prédios rústicos e entre 0,30% e 0,45% para prédios urbanos. A deliberação da 
Assembleia Municipal deve ser comunicada à AT até 31 de dezembro do ano anterior ao da 
cobrança (conforme o nº 14 do artigo 112º do CIMI).-------------------------------------------------------------
Face ao exposto, propõe-se, para 2022, a fixação do valor da taxa de 0,30%, para os prédios 
urbanos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi a taxa de 0,30%, para 
os prédios urbanos, colocada à votação e aprovada por unanimidade.--------------------------------- 
 
Propôs-se também: Majorar em 30% da taxa de IMI em vigor a aplicar a prédios urbanos 
degradados, que independentemente da sua localização não cumpram satisfatoriamente a sua 
função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens (nº 8 do artigo 112º do CIMI);---------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi a majoração em 30% 
da taxa de IMI em vigor a aplicar a prédios urbanos degradados, colocada à votação e 
aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ainda, nos termos do artigo 112º-A do CIMI, podem, os municípios, fixar uma redução da taxa 
do imposto municipal sobre imóveis, que vigorar no ano a que respeita o imposto, a aplicar ao 
prédio ou parte do prédio urbano destinado a habitação própria e permanente do sujeito 
passivo ou do seu agregado familiar, e que seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao 
número de dependentes que, nos termos do Código do IRS, compõem o respetivo agregado 
familiar, de acordo com a seguinte tabela:---------------------------------------------------------------------- 
 

Número dependentes a cargo Dedução fixa (em €) 

1 20 

2 40 

3 70 
 

Propõe-se, também, para 2022, a aplicação do artigo 112º-A do CIMI, no Município de Beja.---- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi a aplicação do artigo 
112º-A do CIMI, colocada à votação e aprovada por maioria com treze votos contra da 
bancada da Coligação Democrática Unitária.------------------------------------------------------------------ 
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O eleito Miguel Quaresma (CDU) apresentou a seguinte Declaração de Voto – Porque não 
estamos de acordo com o IMI “Familiar”:----------------------------------------------------------------------
“Considerando os diversos elementos de caracterização da situação socio económica 
particularmente do interior do País, que evidenciam uma situação de degradação social, 
ambiental e económica dos respetivos territórios, é necessário questionar as causas mais 
marcantes que estão na origem dos problemas estruturais recorrentes que afetam estas 
regiões, principalmente os concelhos mais periféricos;------------------------------------------------------
Considerando os dados demográficos do Concelho de Beja saídos dos últimos censos, a 
situação de crise populacional deve ser percecionada como extremamente severa, basta 
referir que, pela primeira vez na história dos censos modernos, as freguesias da cidade 
perderam população;-------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que os projetos estruturantes como o EFMA – Empreendimento de Fins 
Múltiplos de Alqueva e o Aeroporto de Beja não tiveram, até ao momento, os resultados 
esperados, apesar de terem representado importantes meios para consolidar a estrutura 
demográfica, ou até para a inversão da tendência de decrescimento demográfico, nos 
territórios de abrangência dos seus impactes, pelo menos eram esses os referenciais 
prospetivos evidenciados nos respetivos estudos de fundamentação desses investimentos;-----
Considerando que um dos grandes desafios do presente é cerrar fileiras na luta pela promoção 
do desenvolvimento sustentável de cariz humanizado, que contrarie os sistemáticos processos 
de degradação demográfica, social, de acentuação das assimetrias e clivagens territoriais e 
sociais e de afirmação dos mecanismos de coesão e de justiça social, impõe-se avaliar políticas 
e modelos de desenvolvimento que perduram como influências negativas marcantes no plano 
regional;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que a afetação de recursos e meios é fundamental para pôr em marcha 
mecanismos que rompam com os fatores de estrangulamento e de bloqueio de 
desenvolvimento, em primeira ordem devendo-se questionar os efeitos distributivos, os 
efeitos sobre o emprego e as condições sociais, bem como avaliar o real peso das políticas 
tributárias e o que podem representar face aos desafios que o território enfrenta;-----------------
Considerando que abordar a aplicação do IMI Familiar apresentado como bandeira de justiça e 
de equidade não representa mais do que uma manifestação demagógica, de pendor desviante, 
sobre o que verdadeiramente pode motivar os interesses dos cidadãos, como sejam a política 
de rendimentos e a real situação de poder de compra associada ao bem-estar social;--------------
Considerando o momento em que a preocupação reinante é atender à escalada dos custos do 
financiamento da habitação própria, responder à subida desenfreada do preço das casas e às 
dificuldades de acesso ao crédito por parte dos jovens, paradoxalmente, o que há para 
oferecer genericamente é o desagravamento da taxa do IMI, através de uma ação de reduzido 
impacte face à expressão que assume o acesso e a manutenção financeira da habitação, tanto 
mais que se trata da aplicação de uma medida discriminatória, cega e injusta.-----------------------
Discriminatória, porque a redução em causa permite que imóveis com o mesmo valor 
patrimonial, no mesmo concelho, paguem IMI de valor diferente.---------------------------------------
Cega, na medida em que a sua aplicação trata de forma igual p. ex.  famílias com 3 filhos e 
rendimentos anuais de 80.000,00 € e famílias com 5 filhos e 30.000,00 €;-----------------------------
Injusta, porque permite que os pensionistas, desempregados e trabalhadores com baixos 
rendimentos, sem filhos ou cujos filhos não sejam considerados dependentes para efeitos de 
IRS,  com prédios cujo valor não lhes permitam  beneficiar da isenção do artigo 48º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais (prédios de reduzido valor patrimonial de contribuintes com baixos 

rendimentos), paguem IMI a uma taxa superior à das famílias com filhos, mas com rendimentos 
e prédios de valor superior.-----------------------------------------------------------------------------------------
Assim, não questionamos a necessidade de uma revisão da legislação de tributação do 
património imobiliário das pessoas singulares, nomeadamente no que respeita à habitação 
própria e permanente, porém, não será certamente esta medida a mais adequada a uma 
tributação justa e equitativa.----------------------------------------------------------------------------------------
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Em função das razões evocadas a CDU votou contra a aplicação do IMI familiar tal como está 
estruturado.”, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Derrama (artigo 18º da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro):------------------------------------------------
A Assembleia Municipal, pode deliberar, sob proposta da Câmara, uma derrama, até ao limite 
máximo de 1,5%, sobre o lucro tributável do IRC das empresas que exerçam atividade no 
concelho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A deliberação da Assembleia Municipal deve ser comunicada à AT até 31 de dezembro do ano 
anterior ao da cobrança (conforme nº 17, do artigo 18º da Lei 73/2013, de 03 de setembro, na versão 

mais recente introduzida pela Lei nº 66/2020, de 04 de novembro).---------------------------------------------
Face ao exposto, propõe-se, para o ano de 2022, que seja fixada uma derrama de 1,35% sobre 
o lucro tributável das empresas com volume de negócios superior a 150.000,00 € e isenção 
para as empresas com volume de negócios inferior ou igual a esse montante, de acordo com 
o artigo 7º do regulamento de atribuição de benefícios fiscais do Município de Beja, que 
entrou em vigor a 04/08/2020.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi a fixação de uma 
derrama de 1,35% sobre o lucro tributável das empresas com volume de negócios superior a 
150.000,00 € e isenção para as empresas com volume de negócios inferior ou igual a esse 
montante, colocada à votação e aprovada por unanimidade.--------------------------------------------- 
 
3. IRS (artigo 26º da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro):--------------------------------------------------------
A Assembleia Municipal, pode deliberar, sob proposta da Câmara, uma participação até 5%, do 
IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho.-------------------------------------------------
A deliberação da Assembleia Municipal deve ser comunicada à AT até 31 de dezembro do ano 
anterior ao da cobrança (conforme nº 2 do artigo 26º da Lei 73/2013, de 03 de setembro, na versão 

mais recente introduzida pela Lei nº 66/2020, de 04 de novembro).---------------------------------------------
Propõe-se, para 2023, a fixação de uma participação de 5% do IRS.------------------------------------ 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi a fixação de uma 
participação de 5% do IRS, colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------ 
 

3.8. – Proposta de abertura de procedimento por concurso público;---------- 

 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento foi a proposta de abertura 
de procedimento por concurso público para concessão da reprografia da Biblioteca Municipal 
de Beja José Saramago, colocada à votação e aprovada por unanimidade.--------------------------- 
 

3.9. – Proposta de repartição de encargos;----------------------------------------------------- 

 
Presente a proposta de repartição de encargos relativa ao concurso público para “Aquisição 
de fardamento e equipamento de proteção individual”:--------------------------------------------------- 
2023 ………………………………………………………………………………………………………………………. 99.994,75 € 
2024 ………………………………………………………………………………………………………………………. 99.994,75 € 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi a presente repartição 
de encargos, colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------ 
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3.10. – Proposta de alteração ao Regimento da Assembleia Municipal – 
Introdução de artigo para regular o âmbito das transmissões online das 
sessões do órgão;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Tendo em conta que no início do próximo ano teremos condições técnicas para iniciar as 
transmissões via streaming das sessões da Assembleia Municipal, à semelhança do que já se 
faz nas reuniões de câmara, é necessário alterar o Regimento em vigor.-------------------------------
Assim, foi proposto para análise e discussão em sede de Conferência de Representantes dos 
Grupos Municipais:----------------------------------------------------------------------------------------------------
Capítulo IX – Transmissão online das sessões da Assembleia Municipal -------------------------------
Artigo70º ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. As sessões da Assembleia Municipal são públicas, podendo ser utilizados meios de suporte 
áudio visual e transmitidas em direto via streaming, com acompanhamento de intérprete de 
Língua Gestual Portuguesa.------------------------------------------------------------------------------------------
2. As plataformas utilizadas para a transmissão em direto devem manter os respetivos registos 
visuais e disponibilizá-los em suporte digital no sítio eletrónico da Câmara Municipal de Beja e 
arquivadas em condições que assegurem a sua preservação e consulta.--------------------------------
3. Nas sessões em que haja intervenção do público, aquando da sua inscrição, estes deverão 
ser devidamente informados, nos termos do acima referido e de acordo com o disposto no 
artigo 79º do código civil.--------------------------------------------------------------------------------------------
4. Acautelando o seu prévio consentimento, o cidadão deverá assinalar no formulário de 
inscrição o campo: “autorizo/não autorizo a filmagem e a transmissão áudio/vídeo em direto 
ou em diferido e online da minha imagem, em sede da reunião da Assembleia Municipal em 
que me inscrevo”.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi a proposta de 
alteração ao Regimento da Assembleia Municipal – Introdução de artigo para regular o âmbito 
das transmissões online das sessões do órgão, colocada à votação e aprovada por 
unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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, 
desejou um excelente Natal e final de ano para todos e respetivas famílias e 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 fevereiro de 2023 


